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1. Bevezetés
Szinte minden tudományban megjelenik a matematika mint segédtudomány. A matematika
segít átfordítani az egyes tudományokat megfoghatóbb nyelvre, számokkal, jelekkel és ezek
közti műveletekkel. Az ilyen tudományágakban, valamint azon belüli feladatokban
előfordulnak változó mennyiségek. Ezek között általában matematikai összefüggések
határozhatók meg, melyek sokszor megoldhatók differenciálegyenletekkel. Az ilyen
problémák leginkább a fizika tudományában lelhetők fel, ahol szinte folyamatosan valamiféle
változásról

beszélünk,

változást

vizsgálunk.

Ebből

a

megállapításból,

valamint

tanulmányaimból kifolyólag döntöttem úgy, hogy amennyire lehetséges, fizikai példákon
keresztül

vizsgálom,

rendszerezem

és

mutatom

be

a

sokszínű

és

sokrétű

differenciálegyenletek egy részét. Sokan nem veszik észre, vagy nem is tudják, de már a
középiskolai fizikai tanulmányok során is előfordulnak differenciálegyenletek (például
Newton II. törvénye…), persze a legegyszerűbb fajtából. Ebből kifolyólag kijelenthetjük,
hogy szinte minden ember oldott vagy legalább írt fel differenciálegyenletet életében. E
példából is látszik, hogy észre sem vesszük, hogy mennyit használjuk azokat a dolgokat,
amelyekről sokan azt gondolják, hogy olyan bonyolultak, hogy meg sem értenék, valamint
úgysem tudnák semmire sem használni. Észre sem veszik, hogy nap mint nap használják
ezeket a bonyolult összefüggéseket.
Dolgozatomban a különféle differenciálegyenletekkel megoldandó „gyakorlati” példákon
kívül önmagában álló differenciálegyenletekkel is próbálom még szemléletesebbé tenni az
általam választott típusokat.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik segítették és felügyelték munkámat. Külön
köszönöm Dr. Mezei István adjunktus úrnak, aki vállalta a szakdolgozatom vezetését, és
bármikor készségesen segített a szakdolgozatom elkészítésében.
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2. A differenciálegyenletekről általában
Azon egyenleteket, melyben állandókon kívül egy vagy több független változó és ezeknek
valamilyen függvénye, függvényei, illetve a függvényeknek a független változó(k) szerinti
közönséges vagy parciális deriváltja vagy deriváltjai szerepelnek, differenciálegyenleteknek
nevezzük.
Ha a differenciálegyenletben lévő ismeretlen függvény egyváltozós ( y=y(x) ), és ennek a
független változó szerinti közönséges deriváltjai lépnek fel, akkor az egyenletet közönséges
differenciálegyenletnek nevezzük.
Ha a differenciálegyenletben szereplő ismeretlen függvény többváltozós ( y = y(x1,x2,…xn) ,
ezen változók szerinti parciális deriváltak lépnek fel, akkor a differenciálegyenletet parciális
differenciálegyenletnek nevezzük.
Példák közönséges differenciálegyenletre:

Példa parciális differenciálegyenletekre:

A dolgozatban közönséges differenciálegyenletekről lesz szó. Melyeknek tehát általános
alakja:

A differenciálegyenleteket különböző szempontok szerint osztályozhatjuk.
A differenciálegyenlet rendjét az egyenletben szereplő legmagasabb rendű derivált rendszáma
határozza meg. Ennek megfelelően beszélhetünk elsőrendű, másodrendű, … , n-ed rendű
differenciálegyenletről.
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Példa:
-

Az
differenciálegyenlet elsőrendű, mivel a benne szereplő ismeretlen
y függvénynek csak az első deriváltja szerepel.

-

Az

differenciálegyenlet másodrendű, mert szerepel benne az ismeretlen

y függvény második deriváltja, de annál magasabb rendű deriváltja nem.
Egy másik szempont szerint a differenciálegyenlet lehet lineáris (elsőfokú) vagy nem lineáris.
Lineáris differenciálegyenletről beszélünk, ha az ismeretlen függvény és deriváltjai csak az
első hatványon szerepelnek, és nem szerepel a szorzatuk. Ellenkező esetben nem lineáris.
Példa:
lineáris
nem lineáris
Homogén differenciálegyenletről beszélünk, ha az egyenletben nincs állandó (konstans) tag,
vagy amelyben csak a változó szerepel. Ellenkező esetben az egyenlet inhomogén.
Példa:
homogén
inhomogén
A differenciálegyenlet állandó együtthatós, ha az ismeretlen függvényt és deriváltjait
tartalmazó tagok együtthatói állandóak. Ha ez nem teljesül, akkor a differenciálegyenletet
függvényegyütthatósnak nevezzük.
Példa:
függvény együtthatós
állandó együtthatós

Egy differenciálegyenletben ezek a tulajdonságok bármilyen összetételben előfordulhatnak.
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Példa:
elsőrendű, lineáris, inhomogén, állandó együtthatós
elsőrendű, nem lineáris, inhomogén, állandó együtthatós
másodrendű, lineáris, inhomogén, függvény együtthatós
másodrendű, nem lineáris, homogén, állandó együtthatós

3. Differenciálegyenletek megoldása
Mit is keresünk, amikor egy differenciálegyenletet akarunk megoldani? Olyan függvényeket,
amelyek deriváltjaikkal együtt kielégítik a differenciálegyenletet. Ezeket a függvényeket
nevezzük a differenciálegyenlet megoldásainak vagy másként a differenciálegyenlet
integráljainak, mivel általában integrálokra vezetjük vissza a differenciálegyenletek
megoldását. A megoldások között megkülönböztetünk általános vagy partikuláris megoldást,
más szempontból pedig létezhet reguláris vagy szinguláris megoldás.
(A differenciálegyenletek minden integrálásánál fellép egy úgynevezett határozatlan
integrációs állandó.)
Akkor beszélünk általános megoldásról, ha az n-edrendű közönséges differenciálegyenlet n
darab egymástól független paramétert tartalmaz,
amíg partikuláris megoldás esetén ez az egyenlet legfeljebb n-1 darab egymástól független
paramétert tartalmaz (speciális esetben egyet sem).
Egy differenciálegyenletnek több partikuláris megoldása van, hiszen ezek konstansban
eltérhetnek egymástól. Valamely partikuláris megoldás kiválasztásához bizonyos kezdeti
feltételeket kell megadni.
Például vegyük az

kezdeti feltétellel. Ekkor

egyenletet az

teljesül a kezdeti feltétel miatt, amely így meghatározza az
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megoldást.

4. Szétválasztható változójú differenciálegyenletek

Szétválasztható típusú differenciálegyenletről beszélünk, ha az egyenletben a
differenciálhányados olyan szorzattal vagy hányadossal egyenlő, melyek egyike az ismeretlen
függvénytől, a másik csak a független változótól függ.
Ezeket az egyenleteket úgy oldjuk meg, hogy a differenciálhányadost egyenlővé tesszük egy
fent említett kifejezéssel, majd úgy rendezzük az egyenletet, hogy az egyik oldalon csak az
ismeretlen függvényt tartalmazó tag szerepeljen, a másik oldalon pedig csak a független
változót tartalmazó tag. Ezek után integráljuk a két oldalt és megkapjuk az ismeretlen
függvény megoldásseregét.

4.1.

alakú egyenletek (ebben az esetben g(y) ≡1)

A differenciálegyenlet nem tartalmazza az ismeretlen függvényt. Ekkor szükséges, hogy az
függvény értelmezve legyen egy adott intervallumon, és folytonos legyen annak minden
belső pontjában.
alakban is írható.

Az

a differenciálegyenlet általános megoldása, ahol C = állandó.
4.1.1. Feladat
Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenletet!
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4.1.2. Feladat
Egy pont egyenes pályán mozog állandó a gyorsulással. Határozzuk meg a pont
mozgástörvényét!
Az

összefüggést átrendezve, majd integrálva kapjuk a sebességet leíró kifejezést.

Ez végtelen sok megoldást jelöl.
Ha C1-et meg akarjuk határozni, azaz egy darab megoldást keresünk, akkor kezdeti feltételre
van szükségünk.
Legyen a sebesség a
kezdeti időpillanatban
, tehát
. Ekkor

.
Ezzel a kezdeti feltétellel

megoldást kapjuk.

Hasonlóan kaphatunk megoldást a mozgás alatt megtett útra a

összefüggésbe

behelyettesítve és ezt integrálva.

Ez ismét végtelen sok megoldást jelöl, így vegyük

kezdeti feltételt a

időpillanatban:

az útra kapott kifejezés.
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4.1.3. Feladat
Adott egy l méter hosszúságú és A keresztmetszetű acélhuzal, melyet egy F értékig
fokozatosan növekedő erővel nyújtunk. Mekkora volt a nyújtási munka?
A huzalunk Δl hosszal történő megnyúlását F erő esetén a következő kifejezés adja meg:

itt

a huzal kezdeti hosszát, k pedig a nyújtási együtthatót jelöli. Tehát változó erő esetén
egyenlettel határozhatjuk meg a hosszváltozást.

Ha végtelen kis megnyúlást tekintünk, akkor ebben az esetben az F erőt állandónak
tekinthetjük. Ekkor a végzett munka meghatározható.

Ahol a C konstans tag az F=0 (ebben az esetben a munkavégzés is nulla, azaz W=0) kezdeti
feltétel esetén a nulla értéket veszi fel, így a nyújtási munka C=0 esetén

4.1.4. Feladat
Határozzuk meg azt a görbét, amelyet egy
lánchíd kötele alkot!
A kötél AB darabja az A pontban a vízszintes
H húzóerő, a B pontban a kötél menti T
húzóerő, valamint az A és B pontok közti
darab súlyának hatására egyensúlyban van.
Az A és B pontok közötti hossz arányos az x
hosszúsággal. Ennek következtében az A és
B pontok közötti hosszt jelöljük kx-szel.
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Az egyensúly állapota áll fenn, ha a vízszintes és a függőleges erők előjeles összege nulla.
Tehát:
,
.
A kettőt elosztva egymással
Tehát

, ami mint ismeretes megegyezik

-vel.

. Ezt integrálva megkapjuk a kötél által alkotott görbe egyenletét:

,
ami egy parabolasereget szolgáltat.
4.1.5. Feladat
Egy V0=0,1 m3 térfogatú henger alakú edényben lévő normál nyomású levegőt adiabatikusan
összenyomnak V=0,01 m3 térfogatúra. Mekkora munka szükséges a gáz összenyomásához?

Megjegyzés:
Egy gáz adiabatikus állapotváltozásánál a
nyomás-térfogat kapcsolatot a Poisson-egyenlet
írja le:
,
ahol k a vizsgált gázra jellemző állandó, ami
levegő esetén
.

Jelölések:

A dugattyú leereszkedésekor végzett végtelen kis munka:
.
-9-

Azonban

, tehát

, így a Poisson-egyenletet átrendezve:
.

Ezt alkalmazva:
.
Integrálva az egyenletet eljuthatunk a megoldásig:

.

Kezdeti feltétel esetén, ha V=V0, akkor a munkavégzés nulla, azaz W=0.
Ezt alkalmazva:

.

Ezt visszahelyettesítve az általános megoldásba megkapjuk az adiabatikus összenyomás
munkáját.

A feladatbeli adatokat beírva (mértékegység nélkül a jobb átláthatóságért):
.
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4.1.6. Feladat
A hidrogén állandó hőmérsékleten (izotermikus változás során) megváltoztatja az eredeti V0
térfogatát úgy, hogy kiterjed, méghozzá olyan külső nyomás hatására (p), ami csak végtelen
kicsit tér el a gáz eredeti nyomásától (p0). Mekkora a hidrogén által végzett munka?
Az előző példához hasonlóan a végzett munka
.
Izotermikus esetben a Boyle-Mariotte-törvényt kell alkalmaznunk, azaz:
.
A munkavégzés differenciálegyenlete tehát:
.
Ezt integrálva, majd a konstans tagot kifejezve a V=V0, W=0 kezdeti feltétel esetén
megkapjuk a gáz munkavégzését.

A kiterjedési munka:
.

4.2.
A differenciálegyenlet másképp is írható
szétválasztásával

alakban vagy a változók

.

Az ilyen alakú differenciálegyenletek általános megoldása
, ahol
Ha konkrét értékeket akarunk kiszámolni, akkor a határozatlan integrálok helyett határozott
integrálokat kell alkalmaznunk a feladatnak megfelelő módon. Az egyenletekben
előfordulhat, hogy
. Ebben az esetben ugyanúgy járunk el, mint a többi
megoldásnál.
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4.2.1. Feladat

4.2.2. Feladat
Egy 100 literes vízzel teletöltött tartályban 4 gramm klórmész van oldott állapotban. A
tartályban 5

sebességgel tiszta víz folyik be, és ugyanilyen sebességgel folyik ki az

oldat a túlfolyón. Mennyi lesz a víz klórmésztartalma fél óra múlva, ha biztosítjuk az
egyenletes eloszlást?
Legyen az oldat klórmésztartalma t perc múlva x gramm. Ekkor az oldat koncentrációja:
.
Tegyük fel, hogy kis dt idő alatt 5dt liter víz folyik be a tartályba, s ekkor 5dt liter oldat folyik
ki. Ez éppen 5kdt klórmeszet visz ki a tartályból. A tartályban lévő klórmész megváltozása,
tehát dx.

A változókat szétválasztva, rendezve megkapjuk azt az alakot, amit integrálva megkapjuk a
feladat megoldását.
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Megjegyzés:
Határozott integrálokkal számolunk a konkrét feladatok megoldása miatt. Ahol 4 a kezdeti m
a végső klórmészmennyiség, míg a jobboldalon az idő múlását vizsgáljuk, tehát 0 perctől
30 percig.

Tehát a vízben 30 perc elteltével körülbelül 0,9 g klórmész lesz.

4.2.3. Feladat
A rádium bomlási sebessége minden időpillanatban egyenesen arányos a jelen lévő
tömegével. Hány százaléka bomlik el 100 év után egy m0 tömegű rádiumnak, ha a rádium
felezési ideje 1590 év?
Megjegyzés:
A rádium bomlási sebességét az egységnyi idő alatt elbomlott mennyiséggel mérjük. Azaz
adott t időpillanatban kezdődő kis dt idő alatt m tömegű rádiumból
bomlik el,
ahol k a bomlási együttható. Tehát
, így a változókat szétválasztva
.
Ezt integrálva kapjuk a megoldást. A határozott integráloknál m0 a rádium kezdeti mb a 100 év
utáni tömege.
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Itt a k együtthatót abból a feltételből számíthatjuk, hogy a felezési idő 1590 év. Ekkor
. Ezt felhasználva 100 év elteltével
.
Azaz az anyag 95,7%-a még nem bomlott el, tehát 4,3%-a bomlott el az anyagnak 100 év
alatt.

4.2.4. Feladat
A kemencéből kivett kenyér hőmérséklete 20 perc alatt a kezdeti 100°C-ról 60°C-ra csökken.
A hűlés kezdetétől számítva mennyi idő múlva hűl a kenyér 30°C-ra, ha a környezet
hőmérséklete 25°C?
A megoldásnál Newton törvényét alkalmazzuk, mely szerint a test lehűlési sebessége arányos
a test és a környezet hőmérsékletkülönbségével. Mivel ez a különbség minden időpillanatban
változik, így a lehűlés nem egyenletes, tehát a hőmérsékletváltozás az idő függvényében:
, ahol T a kenyér-, TK a környezet hőmérséklete és K pedig az arányossági
tényező.
Tehát rendezve a változókat, valamint behelyettesítve az állandó értékeket, integráljuk az
egyenletet:

.
Az egyenlet mindkét oldalát e-alapra emelve:

.
Ebből a C konstans meghatározható a feladatleírásban szereplő kezdeti értékből, miszerint a
kenyér hőmérséklete a t=0 időpillanatban T=100°C. Ezek alapján C=75.

- 14 -

A K arányossági tényezőt hasonlóan határozzuk meg, de itt azt az adatpárt alkalmazzuk, hogy
a kenyér a t=20 percben T=60°C. Ezt az egyenletbe helyettesítve
, vagyis
, melyből

. Ezen adatokat visszahelyettesítve a T-re kapott
, amiből már meghatározható az a t időpont,

egyenletbe kapjuk, hogy
amikor a kenyér hőmérséklete T=30°C-os lesz.
, ahonnan

.

Tehát a kenyér körülbelül 71 perc, azaz 1 óra és 11 perc alatt hűl le 30°C-ra.

4.2.5. Feladat
Egy 20cm átmérőjű hővezeték főcsövét 10cm vastag
szigetelés védi. A hővezetési együttható k=0,00017. A cső
hőmérséklete 160°C, míg az őt körülvevő védő rétegé 30°C.
Adjuk meg a hő eloszlását a szigetelőben, s határozzuk meg,
hogy mennyi hőt ad le 1 méter hosszú cső egy nap alatt!

Megjegyzés: Ha egy test hőállapota stacionárius és a T hőmérséklete minden pontjában csak
az x koordináta függvénye, akkor Fourier törvénye alapján a másodpercenként leadott
hőmennyiség:
,
ahol A(x) a test x távolságban lévő metszetének területe, k pedig a hővezetési együttható.
Ebben az esetben
, ahol l a cső hossza centiméterben, míg x a cső sugara
ugyancsak centiméterben.
Ha ezt a kifejezést behelyettesítjük a hőmennyiséget kifejező egyenletbe, majd abban a
változókat szétválasztjuk, akkor megkapjuk a feladat differenciálegyenletét, amit oldjunk meg
mindkét részre vonatkozóan.
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Mindkét részre vonatkozóan felírva az integrált (1.), majd integrálva (2.):

1.a.

1.b.

2.a.

2.b.

Osszuk el a 2.b. egyenletet a 2.a.-val.

Ebből a hőeloszlás képlete a szigetelő belsejében:
.
A 2.a. egyenletből kapjuk, hogy l=100 cm esetén
.
Tehát egy nap alatt egy 1 méter hosszú cső

hőt ad le.
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4.2.6. Feladat
A folyadékcsepp a felszínével arányos sebességgel párolog el. Határozzuk meg a gömb alakú
folyadékcsepp sugarát, mint az idő függvényét!
Ha egy kis Δt idő alatt a folyadékcsepp Δr sugárváltozást szenved, akkor a párolgás
sebességét

alakban értelmezhetjük, amely tehát arányos a felszínével.
, ahol k arányossági tényező, a mínusz előjel pedig a sugár csökkenését

jelzi. Ha ezt a kis Δt idő minden határon túl csökken, akkor

az adott

folyamatot leíró differenciálegyenlet. A változókat szétválasztva, majd mindkét oldalt
integrálva kapjuk, hogy

.

Ebben a C állandót megállapíthatjuk abból a kezdeti feltételből, hogy a t=0 időpillanatban a
sugár a gömb eredeti sugara r=R, amiből

és így a megoldás a következő:
.

4.2.7. Feladat
Egy rakétát v0=120 m/s sebességgel lőnek ki függőlegesen felfelé. Határozzuk meg, mennyi
idő elteltével éri el a rakéta legmagasabb helyzetét, ha feltesszük, hogy a rakéta mozgását
akadályozó levegő ellenállása állandó, és a rakétának az ebből származó negatív gyorsulása
–kv2, ahol v a rakéta pillanatnyi sebessége, valamint k a közegellenállási együttható.
A rakéta mozgása ilyen körülmények között megfeleltethető egy M anyagi pont mozgásának,
amelynek gyorsulása így

.
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Mivel

, így a differenciálegyenlet a következő alakban adható meg.

Az egyenletet rendezve és integrálva:

.

(ezt az integrált úgy kapjuk, hogy a baloldalon a nevezőben szereplő

szorzatot

alakban írjuk fel, amiből arctan deriváltját fedezhetjük fel).
Ha felhasználjuk azt a kezdeti feltételt, hogy ha t=0, akkor v=v0=120 m/s, és így
, akkor
.
Abban a t=T időpillanatban, amikor a rakéta eléri a pályájának legmagasabb pontját,
sebessége zérus, v=0. Ezt felhasználva
, ahol g = 9,81 m/s.

4.2.8. Feladat
Egy R belső sugarú hengeres tartályban H magasságig víz áll. A tartály fenekén egy r sugarú
kör alakú nyílás van. Mennyi idő alatt ürül ki a tartály?
Ha a tartályban h magasságig állna a víz, akkor a kifolyási sebesség
volna
(ahol g a nehézségi gyorsulás), ha a súrlódástól eltekintenénk. Vegyük figyelembe a súrlódást.
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Ekkor a kifolyás sebessége kisebb. Kör alakú nyílás esetén az irodalmi adat tapasztalatok
. A víztükör süllyedésének sebessége

szerint

, ugyanis a víztükör

fenéktől való h távolsága az idő függvénye.
Ekkor

hiszen a kifolyás előtti és utáni vízmennyiség ugyanaz.
A jobb oldalon szereplő mennyiségek ismert állandók, így az egyszerűség kedvéért vezessük
jelölést. Így a kapott differenciálegyenletünk:

be a

.

Ha az időt a kifolyás kezdetétől számítjuk (pl.: másodpercekben), a kifolyáshoz szükséges
időt T-vel jelöljük, valamint figyelembe vesszük a kezdeti feltételeket az integrációs
határokban, akkor
.

Vagyis integrálva és a határokat behelyettesítve a kifolyási idő:
.

4.2.9. Feladat
Egy l cm hosszúságú, F cm2 állandó keresztmetszetű és

sűrűségű homogén AB rúd, a

hossz menti tengelyének meghosszabbításán, a rúd végétől a cm-re a P pontban elhelyezkedő
m gramm tömegű pontszerű testet, a Newton-féle tömegvonzási törvény szerint vonzza.
Mekkora ez a vonzóerő?
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Az x abszcisszájú, dx cm hosszúságú rúdelem tömege:
Az m tömegpontot ez a rúdelem

erővel vonzza, ahol f az úgynevezett

gravitációs állandó, melynek értéke
következő differenciálegyenlet áll:

. Tehát a P=P(x) ismeretlen függvényre a
.

Ezt rendezve és integrálva kapjuk a következő általános megoldást:
.
Ez a kifejezés adja tehát azt a vonzóerőt, amit a rúd az A végpontjától az x abszcisszájú
pontjáig kifejt.
Vegyük azt az esetet, amikor nem hat erő és x=0. Ekkor a következőt kapjuk:
,
így tehát a keresett megoldás az x=l esetben nem más, mint
.

4.2.10. Feladat
Egy folyó zsiliprendszerének két szomszédos kamrája A1=300 m2 és A2=400 m2 alapterületű
téglatest. A két kamrát egy fal választja el, amelynek alján q=2 m2 területű nyílás van.
Mennyi idő alatt alakul ki egyenlő magasságú vízszint a két kamrában, ha kezdetben az első
kamrában a víz 4,5 m-rel magasabban áll? (A víz ellenállási együtthatója k=0,62.)
(Kis időváltozást veszünk (dt)). Ha dt idő alatt az első kamrában dx1 méterrel csökkent a
vízszint magassága, akkor a másodikban dx2 méterrel nőtt, tehát
.
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Ekkor az első kamrából kifolyt vízmennyiség éppen megegyezik a második kamrába befolyó
vízmennyiséggel. Tehát ezen dt idő alatt a q területű összekötőnyíláson

sebességgel
szintkülönbsége.
Ekkor

mennyiségű

víz

mehet

át,

ahol

(x1-x2)

a

víz

, amit rendezhetünk és egyszerűsíthetünk az

(x1-x2)=n helyettesítéssel, hiszen x1 és x2 nem függetlenek, ekkor dx1-dx2=dn.
A differenciálegyenlet megoldásához először ki kell fejeznünk dx1-et az n segítségével, ami a
következő lépéseken keresztül történik.

Ennek használatával a differenciálegyenletünk a következő alakra hozható:

.

A két oldal integrálásánál figyelembe vesszük, hogy n (a víz szintkülönbsége) h-tól 0-ig, t (az
idő) 0-tól T-ig változik. Tehát azt kapjuk, hogy

Elvégezve az integrálást és T-re rendezve az egyenletet:

.
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Ez adatainkkal a következő:

Tehát 132 másodperc elteltével lesz a két kamrában azonos magasságú a víz szintje.

5. Homogén fokszámú differenciálegyenletek
Ez a differenciálegyenlet típus a szétválaszthatóra visszavezethető differenciálegyenletek
egyik altípusa.
Ahhoz, hogy a gyakorlatban használhassuk ezt a differenciálegyenlet típust, először
tisztázzuk, hogy mit is értünk homogén függvényen. Egy f(x,y) kétváltozós függvényt n-fokú
homogén függvénynek nevezünk, ha teljesül rá a f(λx,λy)=λnf(x,y) kifejezés, azaz ha a
változók helyébe azoknak a λ-szorosát írjuk, akkor az megegyezik az eredeti függvény
λn-szeresével.
Példa: Vegyük az

függvényt. Ekkor
,

tehát az f(x,y) függvényünk 4-ed fokú és homogén.
Példa: Most vegyük a
mint az előbb.

függvényt. Járjunk el hasonló képen,

Látszik, hogy itt az egyenlet két oldala nem egyenlő egymással, tehát a g(x,y) függvényünk
nem n-ed fokú homogén.
Mikor nevezünk egy differenciálegyenletet homogén fokszámúnak?
Vegyük a h(x,y)dx+g(x,y)dy=0 alakú differenciálegyenletet. Ezt homogén fokszámúnak
nevezzük, ha a h(x,y) és g(x,y) függvények azonos fokszámú homogén függvények.
Ha egy kétváltozós elsőrendű differenciálegyenlet homogén fokszámú, akkor a következő
alakra hozható:
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A homogén fokszámú differenciálegyenlet az

helyettesítéssel szétválasztható változójú

differenciálegyenletre vezethető vissza és a következő képen oldható meg:

Megjegyzés: Természetesen az

helyettesítés helyett az

előnyösebb a feladat megoldása során, valamint ha az
A fent kapott

is használható, ha ez

, akár csak az x a fenti esetben.

integrálból kifejezzük u-t, mint az x függvényét,

majd visszatérünk a megoldás során használt helyettesítéshez, miszerint y=ux, és ebből meg is
kapjuk a homogén egyenlet általános megoldását.
Előfordulhat, hogy egyszerűen nem tudjuk megadni az u explicit alakját. Ekkor az integrálást
követően az u helyére visszahelyettesítjük az

kifejezést, és így megkapjuk a

differenciálegyenlet megoldását.

5.1. Feladat
differenciálegyenletet, ahol

Oldjuk meg az

Ha x-szel leosztjuk az egyenletet, akkor láthatóvá válik, hogy egy homogén fokszámú
egyenletet kell megoldanunk.
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Alkalmazzuk az

helyettesítést. Ekkor

. Ezeket a kifejezéseket

beillesztve az egyenletünkbe egy sokkal könnyebben megoldható szétválasztható egyenletet
kapunk.

A baloldal integrálásánál használjuk a következő helyettesítést:
.
Innen integrálva az egyenlet két oldalát és visszahelyettesítve t helyébe sin(u) –t.

Vezessük be az

kifejezést, ebből

.
Visszahelyettesítve u helyére megkapjuk az általános megoldást.

5.2. Feladat
Oldjuk meg az
Vezessük be tehát az

differenciálegyenletet!
helyettesítést, amelyből következik, hogy

Így az egyenlet megoldásának folyamata a következő:
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.

, ahol Ci konstans (i=1,2,3,4).

5.3. Feladat
Vegyünk egy derékszögű koordinátarendszert, amelynek tengelyei x és y, O középpontjában
pedig egy fényforrást helyeztünk el! Milyen alakú tükröt válasszunk, ha azt szeretnénk, hogy
a tükör a fényforrásból jövő fényt az x tengellyel párhuzamosan verje vissza?

A fénysugarak visszaverődési törvénye alapján a beeső és a visszaverődési fénysugarak
érintővel bezárt szögei megegyeznek (β), és ezek pont akkorák, mint az érintő irányszöge. Ez
alapján

. Ezt felhasználva a következő differenciálegyenletet írhatjuk fel:
.
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Az

helyettesítést alkalmazva

, így az

helyettesítést

alkalmazva:
(

,

,

).

Majd elvégezve az integrálást kapjuk, hogy
, ahová visszahelyettesítve az u-tól függő
kifejezést, és integrálva az x-től függő oldalt is:
, ahonnan

.

egyenletet, amiből már látható, hogy

Rendezve ezt az egyenletet kapjuk az
egy parabola alakú tükröt kell választanunk.
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5.4. Feladat
Egyes görbékre igaz, hogy a görbe egy tetszőleges pontjának az origótól mért távolsága
ugyanakkora, mint az a szakasz, amit az adott tetszőleges pontban a görbéhez húzott érintő az
y tengelyből lemetsz.

Legyen a keresett görbék egyenlete y=y(x). Ekkor, ha veszünk a görbén egy tetszőleges
P(x,y(x)) pontot, akkor annak origótól mért távolsága
A görbe P pontjába húzott érintő meredeksége y’(x), így az érintő egyenlete
,
ahol X és Y a futó pont koordinátáit jelöli.
Az érintő akkor metszi a függőleges tengelyt, ha X=0. Ekkor Y=y(x)-xy’(x). Az állítás szerint
ennek az Y szakasznak a hossza megegyezik a d szakasz hosszával.

Ez az egyenlet a keresett görbék differenciálegyenlete. Átrendezés után láthatjuk, hogy ez egy
homogén fokszámú differenciálegyenlet.
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Alkalmazva az

helyettesítést az y’-re

adódik, amelyet behelyettesítve

és a változókat rendezve a differenciálegyenlet a következő alakot ölti.

Integrálva az egyenletet
,
majd eltüntetve a logaritmust, valamint visszahelyettesítve u értékét

.
Az egyenletet y-ra rendezve észrevehetjük, hogy a keresett görbék parabolák, melyeknek
egyenlete:

, ahol C konstans.
Megjegyzés:
Visszahelyettesítve az y értékét a képletekbe belátható, hogy a két szakasz valóban egyenlő.
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6. Homogén és inhomogén differenciálegyenletek
Az elsőrendű lineáris differenciálegyenleteket általánosan az y’+yp(x)=q(x) alakban írhatjuk,
ahol p(x) és q(x) valamilyen [a,b] intervallumon értelmezett folytonos függvények.
Abban az esetben, ha a
, a lineáris differenciálegyenletet homogénnek, ellenkező
esetben inhomogénnek nevezzük. Mindezt már összefoglaltuk a dolgozat elején. A homogén
lineáris egyenletek szétválasztható változójú egyenletek, amelyre már láttunk példát
korábban. Mit csináljunk azonban az inhomogén lineáris egyenletekkel? Hogy tudjuk
megoldani ezt az egyenlet típust?
Az elsőrendű inhomogén lineáris differenciálegyenlet általános alakja tehát a következő:
y’+yp(x)=q(x), ahol
.
A differenciálegyenlet általános megoldása y = yhom.+ ypart. alakú, ahol yhom az adott
inhomogén egyenlethez tartozó homogén rész általános megoldása, míg ypart az inhomogén
egyenletnek egy partikuláris megoldása.
A továbbiakban nézzünk két módszert az ilyen differenciálegyenletek megoldására.

6.1. Az állandók variálásának módszere:
Ezen módszer lényege, hogy az adott egyenletben először a q(x) függvényt azonosan nulla
függvénynek vesszük, és meghatározzuk az így kapott homogén egyenlet megoldását. Ezt
követően vesszük az inhomogén egyenletet, amelynek partikuláris megoldását a homogén
egyenlet már ismert általános megoldásához hasonló szerkezetűnek tételezzük fel, azzal a
különbséggel, hogy az abban szereplő konstans tagot, legyen C, C(x) függvénynek képzeljük.
Azaz, ha a homogén megoldás

alakú volt, akkor itt

alakúnak tekintjük. Ezt az alakot helyettesítjük vissza az eredeti egyenletünkbe. Minden
esetben ki fognak esni azok a tagok, amelyekben C(x) szerepel. A mi esetünkben
maradna. Ezt integrálva megkaphatjuk a C(x) függvényt.
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Visszahelyettesítve a homogén és az inhomogén egyenletekbe, megkapjuk az inhomogén
differenciálegyenletünk általános megoldását, ami ebben az esetben a következő képen alakul:

.

6.1.1. Feladat
Oldjuk meg a következő differenciálegyenletet!

Először oldjuk meg a homogén egyenletet:
.
Ekkor

.
Az inhomogén differenciálegyenlet ypart partikuláris megoldását az előbb taglalt állandók
variálásának módszerével keressük.
Ekkor
.
Helyettesítsünk be az eredeti egyenletbe, rendezzünk át és integráljunk:

, innen

.

Így az általános megoldás a következő:
.
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6.2. A próbafüggvény módszere
Ezt a módszert állandó együtthatós elsőrendű lineáris differenciálegyenletre nézzük meg,
amelynek általános alakja
,
ahol a és b állandók, q(x) pedig valamilyen [s,t] számközben értelmezett folytonos függvény.
Ez a módszer csak akkor alkalmazható, ha q(x) valamilyen speciális függvény. Ha az állandó
együtthatós lineáris inhomogén differenciálegyenlet q(x) függvénye
- polinom
- exponenciális függvény
vagy
alakú trigonometrikus függvény,
illetve az előbb felsoroltak összege, különbsége, szorzata vagy ezek különféle kombinációi,
akkor az inhomogén egyenlet partikuláris megoldását pont olyan típusú függvényként
kereshetjük, mint amilyen ez a zavaró q(x) függvény. A kereséshez használt függvényt
próbafüggvénynek nevezzük. A keresett függvény során határozatlan együtthatókat
használunk.
Például, ha
1.

, akkor a próbafüggvény

2.

3.

, akkor

, akkor

Ennek a módszernek az előnye, hogy könnyebbek a számítások a feladat megoldása során,
ugyanis például nem kell integrálni.

6.2.1. Feladat
Oldjuk meg a következő differenciálegyenletet!
.
Határozzuk meg az inhomogén egyenlethez tartozó homogén egyenletet és annak megoldását!
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Keressük tehát az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldását a próbafüggvény
módszerrel. Jelen esetben q(x) = x, ezért legyen a próbafüggvényünk
Helyettesítsük be ezeket az eredeti egyenletünkbe:
.
Ez csak akkor állhat fent, ha –A= x és A-B = 0, amiből kapjuk, hogy A = B = -1.
Tehát a partikuláris megoldás:
.
Ebből adódik, hogy az inhomogén egyenlet általános megoldása:
.

6.2.2. Feladat
Az R, Ω ellenállású és L, H önindukciós áramkörben a periodikus U*=Usin(ωt) belső
feszültség hat. U az U* maximális értékét,

a körfrekvenciát, t az időt jelenti.

Határozzuk meg az I áramerősség értékét egy tetszőleges időpontban, feltéve hogy a kezdeti
t=0 időpontban az áramerősség I0=0!
Az áramkör zárásakor az áramkörben két feszültség hat, az U*=Usin(ωt) és az önindukciós
hatásból származó

. Ezek összegét jelöljük u-val.

Alkalmazzuk Ohm-törvényét:
.
Rendezés után a következő differenciálegyenlethez jutunk, amely leírja a folyamatot.

Ez a differenciálegyenlet elsőrendű, lineáris, állandó együtthatós és inhomogén. Vegyük a
homogén egyenletet és határozzuk meg az általános megoldását.
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Az inhomogén egyenlet egy I0 partikuláris megoldásának megkereséséhez alkalmazzuk a
próbafüggvény módszerét.
Legyen
,
ekkor
.
Ezeket felhasználva kapjuk, hogy
,
ez csak akkor lehetséges, ha
.
Megoldva az egyenletrendszert A-ra és B-re

Ezekkel az inhomogén egyenlet partikuláris megoldása:
,

így az általános megoldás a következő:
.

Felhasználva, hogy a t=0 időpillanatban I=0, a C a következő képen kifejezhető,
.
Ezzel a feladat megoldása:
.
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7. Bernoulli-féle differenciálegyenletek

Az
alakú differenciálegyenleteket, ahol
,
Bernoulli-féle differenciálegyenleteknek nevezzük.
Abban az esetben, ha
teljesülne, akkor az egyenlet lineáris lenne. Egy
Bernoulli-féle differenciálegyenlet megoldása során az egyenletet egy új függvény
bevezetésével lineárissá tehetjük.
A differenciálegyenlet megoldásához osszuk le az egyenletet

.

,
vagy másképp írva
.
Vezessünk be egy új ismeretlen függvényt:
,
ekkor
.
Ha ezeket visszahelyettesítjük az
következő egyenletet kapjuk:

végigosztott

eredeti egyenletbe, akkor a

,
amely a v(x) függvényre nézve egy lineáris differenciálegyenlet, amit már meg tudunk oldani.

7.1. Feladat
Határozzuk meg a következő differenciálegyenlet általános megoldását!

Feladatunk tehát egy Bernoulli-féle differenciálegyenlet megoldása. Ennek megfelelően
először osszunk el minden tagot
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Legyen

, akkor

. Ha ezeket behelyettesítjük az egyenletünkbe, akkor a

alakú lineáris egyenletet kapjuk. Ennek a homogén lineáris egyenletének az általános
megoldása
.
Az inhomogén egyenlet partikuláris megoldását (vp) határozzuk meg a próbafüggvény
módszerével, és
Ekkor
.
Ebben az esetben az egyenlet a következőképpen alakul:
.
Ez csak akkor lehetséges, ha

. Ezekkel az együtthatókkal

,

amiből
.
Tehát az eredeti differenciálegyenlet általános megoldása:
.

8. Riccati-féle differenciálegyenletek
Az eddig vizsgált differenciálegyenletekről, valamint összességében a lineáris
differenciálegyenletekről is elmondható, hogy ha az egyenletben szereplő együtthatók
folytonosak egy adott intervallumon, akkor a differenciálegyenlet megoldása is folytonos ezen
az egész intervallumon.
Vegyük példaként az y’(x)+p(x)y(x)=q(x) egyenletet, ahol
. Ekkor az egyenlet
y(x) megoldására igaz, hogy
Az 1800-as évek vége felé még úgy vélték, hogy ez minden differenciálegyenletre igaz. Ez
vezetett egy téves bizonyításhoz, amikor is a variációszámításban a szélsőérték
meghatározására elégséges feltételt kerestek. A tétel bizonyítása során egy Riccati-féle
differenciálegyenlethez jutottak, amelyről feltételezték, hogy erre az egyenletre is a fenti
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feltételek teljesülnek, és ezt felhasználva belátták a tételt. Később rájöttek, hogy ez a feltevés
nem helytálló, amit egy egyszerű példán is megmutathatunk.
A példa bemutatása előtt határozzuk meg az általános Riccati-féle differenciálegyenlet
alakját!
Az általános Riccati-féle differenciálegyenlet:
, ahol
Megjegyzés: Látható, hogy ha speciálisan
, akkor a differenciálegyenlet lineáris,
illetve ha
, akkor a differenciálegyenlet Bernoulli-féle differenciálegyenlet.
Az általános alak alapján nézzük azt az egyszerű példát, amikor

Ebben az esetben látszik, hogy míg az együttható függvények az egész valós számok
halmazán folytonosak, addig a megoldás csak egy π hosszúságú szakaszon folytonos.
Az általános Riccati-féle differenciálegyenlet megoldása általában nem oldható meg
kvadratúrával, azaz nem vezethető vissza véges sok egymást követő integrálásra. Ennek
ellenére vannak megoldási lehetőségek az általános megoldásának meghatározására, de
ezeknek mind valami feltételt kell teljesíteniük. Ilyen lehetőségek a következők:
1) Ha ismert a Riccati-féle differenciálegyenletnek egy partikuláris megoldása, akkor
meghatározható az általános megoldása.
Legyen ez az ismert partikuláris megoldás y=y1(x) . Ekkor az általános megoldást az
y(x)=y1(x)+z(x) alakban keressük. Ebben az esetben a z(x) ismeretlen függvényre egy
Bernoulli-féle differenciálegyenlet adódik, amelyet lineárisra visszavezetve kvadratúrákkal
megoldhatunk. Ha a z(x) helyett az

transzformációval dolgozunk, akkor elkerülhetjük a

Bernoulli-differenciálegyenletet, ugyanis ebben az esetben a differenciálegyenlet egy
inhomogén lineáris differenciálegyenletbe megy át, melyben u(x) az ismeretlen függvény.
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2) Ha ismert számunkra két megoldás: y1(x) és y2(x), akkor

partikuláris

megoldása egy z-re vonatkozóan lineáris egyenletnek.

3) Ha ismert az egyenletnek három partikuláris megoldása:

, akkor

az általános integrál a következő:

8.1. Feladat
differenciálegyenletet!

Oldjuk meg az

Próbálgatással rájöhetünk, hogy ennek az egyenletnek az y1= -x egy partikuláris megoldása.
Ekkor az egyenlet általános megoldását az y = -x + z(x) alakban keressük. Helyettesítsük be
ezt a differenciálegyenletünkbe:

A szorzásokat elvégezve, majd összevonva a megfelelő tagokat a
differenciálegyenlet adódik. Ez egy Bernoulli-féle differenciálegyenlet.
Alkalmazzuk a

helyettesítést, ekkor

. Ezeket behelyettesítve a Bernoulli-féle

egyenletbe kapjuk, hogy
, vagyis

.

Tehát egy inhomogén lineáris differenciálegyenletet kaptunk. Az ehhez tartozó homogén
lineáris differenciálegyenlet
,
melynek az általános megoldása:
.
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Az inhomogén lineáris differenciálegyenlet egy partikuláris megoldását az állandók
variálásának módszerével keressük. Ekkor
, amelyből
, ahonnan
Ezzel

, így

.

, ahonnan
és

,

ha alkalmazzuk a 2C = D helyettesítést, akkor a partikuláris megoldást a következő alakban
kapjuk:
.

9. Másodrendű differenciálegyenletek
A dolgozat elején már említettük, hogy egy differenciálegyenlet másodrendű, ha szerepel
benne az ismeretlen függvény második deriváltja, de annál magasabb rendű deriváltja nem. A
következőkben lineáris másodrendű egyenletekkel foglalkozunk, melyeknek általános alakja
,
ahol

folytonos függvények.

Abban az esetben, ha
esetben inhomogén lineárisnak.

, az egyenletet homogén lineárisnak nevezzük, ellenkező
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9.1. Homogén másodrendű lineáris differenciálegyenletek
Legyen M0 a homogén egyenlet megoldásainak halmaza. Ebben az esetben a következő 3
állítás igaz a megoldásokra:
1) bármely φ megoldás esetén λφ is megoldás, ahol λ skalár,
azaz:
,
2) bármely φ1,φ2 megoldások esetén, azok összege is megoldás,
azaz:
,
3) ha φ1,φ2,φ3 megoldások, akkor az egyikük felírható a másik kettő lineáris
kombinációjaként,
azaz:

Ezekből az állításokból következik az a tétel, mely szerint elég két egymástól független
megoldást meghatároznunk, és ekkor ezekből a többi megoldás is kifejezhető. Tehát legyen
, ekkor minden
esetén létezik
, hogy
.
Sajnos a másodrendű differenciálegyenletek homogén egyenleteit csak akkor tudjuk biztosan
megoldani, ha az egyenlet állandó együtthatós. Ebben az esetben kész megoldási folyamat
használható.
Tekintsük az

egyenletet, és próbáljunk megoldásokat keresni az
függvények között.

Ebben az esetben
egyenletünkbe, megkapjuk, hogy

és

. Ha ezeket behelyettesítjük az
.

Mivel

, ezért csakis akkor kapjuk a megoldást ilyen formában, ha

.
Ezt a másodfokú egyenletet a differenciálegyenletünkhöz tartozó karakterisztikus egyenletnek
nevezzük, amelynek három esetét vizsgáljuk.
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1. eset: Ha a diszkrimináns nagyobb, mint nulla, azaz
Ekkor a karakterisztikus egyenletünknek két különböző valós gyöke van, amelyek legyenek
alakúak.

. Ekkor

2. eset: Ha a diszkrimináns egyenlő nullával, azaz
Ekkor a karakterisztikus egyenletünknek egy darab valós gyöke van, amely legyen

.

alakúak.

Ekkor

3. eset: Ha a diszkrimináns kisebb, mint nulla, azaz
Ekkor a karakterisztikus egyenletünknek két komplex megoldása van, amelyek legyenek
. Ekkor

.

Ez a következőkből adódik:
Az Euler-formula szerint

. Alkalmazzuk ezt az adott esetre.

A)
B)
Az A) és B) egyenleteket összeadva, illetve kivonva kapjuk

.

9.1.1. Feladat
Vegyünk egy kis kocsit, amely rugóval van a falhoz rögzítve. Térítsük ki nyugalmi
helyzetéből és biztosítsuk, hogy ez a mozgás periodikus maradjon!
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Ezt a mozgást a következő differenciálegyenlet írja le:

Legyen

. Ekkor a következő karakterisztikus egyenletet kapjuk:
,

ahonnan

, így

a következő:

.
Tehát
.

9.2. Inhomogén másodrendű lineáris differenciálegyenletek
Mi történne ebben a feladatban, ha az egyenlőség jobb oldalán nem nulla szerepelne, azaz ha
egy inhomogén egyenletünk lenne? Mielőtt megoldanánk, nézzük meg általánosságban az
inhomogén másodrendű lineáris differenciálegyenleteket.
Ebben az esetben
,
ahol az
. Legyen
az inhomogén egyenlet megoldásait tartalmazó halmaz. Ha
van egy

ismert függvényünk, akkor az inhomogén egyenlet bármely megoldása

megkapható
alakban,
ahol

.

Ez könnyen bizonyítható is.

alapegyenletben y helyére helyettesítsünk
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Ezt kivonva az eredetiből:

Ebből következik, hogy

, így létezik

, hogy
.

, ezért a homogén egyenlet vizsgálatánál lévő 2) állítás miatt

Mivel

is megoldások, így a 3) állításból

felírható a következő alakban.

Kérdéses azonban, hogy mi is az a C1(x) és C2(x) együttható? Meghatározásukhoz a Wronskidetermináns alkalmazása szükséges, ugyanis

alakban határozhatóak meg.
A következőkben a kényszerrezgés jelenségén keresztül tanulmányozzuk a másodrendű
inhomogén lineáris differenciálegyenletet.

9.2.1. Feladat
Nézzünk a homogén esetben vizsgált jelenséghez hasonló mozgást. Vizsgáljuk azt az esetet,
amikor az egyenlet inhomogén, azaz
.
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9.2.1.1.

Feladat

Vizsgáljuk azt az esetet, amikor

. Legyen

és

. A megoldandó

egyenletünk tehát:
.
1.) Először meg kell oldanunk a homogén egyenletet.

2.) Az inhomogén egyenlet partikuláris megoldásának kifejezéséhez először határozzuk
meg a
függvényt.

Az integrálban lévő kifejezést egyszerűbb alakra hozhatjuk a trigonometrikus azonosságok
felhasználásával, ugyanis
.
Kivonva az elsőből a másodikat:
.
C1(t) tehát:
.
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C2(t)-t is hasonlóan határozhatjuk meg:

Az integrálban lévő kifejezést ismét trigonometrikus azonosságok felhasználásával hozhatjuk
egyszerűbb alakra, ugyanis
.
Kivonva az elsőből a másodikat:
.
C2(t) tehát:
.
Az inhomogén egyenlet partikuláris megoldása:

.
Megfigyelhető, hogy ebben az esetben, azaz a

esetben y(t) periodikus, azaz a

kényszerrezgésre rárakódik egy periodikus mozgás. Ha az ω kényszerfrekvencia nagyon eltér
a rendszer ω0 sajátfrekvenciájától, akkor ez a hatás nem jelentős. Azonban ha a
kényszerfrekvencia eléggé megközelíti a sajátfrekvenciát, akkor ez a hatás tetszőlegesen nagy
lehet, és ez lesz a domináns. Ez már sugallja a két frekvencia egyenlőségének
következményét.
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9.2.1.2.

Feladat

Nézzük a 9.2.1.1. feladatot abban az esetben, amikor

, azaz

.

1.) A homogén megoldás megegyezik a 9.2.1.1.-es feladat homogén megoldásával, azaz
.

2.) Az inhomogén egyenlet partikuláris megoldásának kifejezéséhez, először határozzuk
meg a
függvényt.

Az integrálban lévő kifejezést egyszerűbb alakra hozhatjuk a trigonometrikus azonosságok
felhasználásával, ugyanis
.
C1(t) tehát:
.
C2(t)-t is hasonlóan határozhatjuk meg:

.

Az integrálban lévő kifejezést ismét trigonometrikus azonosságok felhasználásával hozhatjuk
egyszerűbb alakra, ugyanis
.
C2(t) tehát:
.
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Az inhomogén egyenlet partikuláris megoldása:

.
Ebben az esetben az egyik tényező nem periodikus függvény, ami azt jelenti, hogy a rugó
hosszváltozása minden határon túl nő, ami lehetetlen – a rugó elszakadna, mechanikai
katasztrófa jönne létre.
Tehát ha a kényszerfrekvencia megegyezik a rendszer természetes frekvenciájával, akkor
rezonancia lép fel, a mozgás nem-periodikussá válik. Erre a jelenségre már több példát is
láthattunk a történelem során, így például 1940-ben, Washingtonban a Tacoma híd
katasztrófáját. „1940. július elsején az USA-ban, Washington államban felavatták a Tacoma
hidat. Érdekes módon, az átadás után a függesztett híd függőleges irányú rezgéseket kezdett
végezni. Bízva a tervezők számításaiban, az emberek nem tartották ezt veszélyesnek. A hidat
elnevezték „Galoppozó Gertie”-nek, és rövidesen idegenforgalmi nevezetességgé vált.
November 7-én azonban a rezgés erősödni kezdett. Reggel 7 órakor már 1 méter amplitúdójú
volt, 10 órakor pedig a híd különböző pontjai között 6 méter szintkülönbség is volt. 11 óra 10
perckor a híd leszakadt. (Az egész folyamatról film is készült, amit a rezonancia oktatásakor
be szoktak mutatni.) A tervezők tanácstalanul álltak a tragédia előtt. Washington állam
kormányzója meghatódott beszédet mondott, amelyben ígéretet tett, mondván: „a hidat
ugyanott és ugyanúgy fel fogjuk építeni.” Kármán Tódor, a híres magyar származású mérnökfizikus ezt meghallva táviratot küldött a kormányzónak, amelyben ez állt: „Ha Önök felépítik
ugyanazt a hidat ugyanúgy és ugyanoda, mint először, akkor az új híd ugyanabba a folyóba
fog belezuhanni, mint az első.” A válasz szellemesen azt szögezi le, hogy a természeti
törvényekre nem lehet fittyet hányni. Valóban, ki is derült, hogy a tragédiának ésszerű oka
volt. A vidéken erős szél fúj, és a széllökések az aerodinamikai örvényhatás következtében
kényszerrezgést gerjesztettek a hídszerkezetben, és ezek – éppen most vezettük le
matematikailag – katasztrófához is vezethetnek.” (Hatvani—Pintér, 1997; 118)
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