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Plan wykładu:

1. Co to jest równanie różniczkowe

2. Rodzaje równań różniczkowych: zwyczajne i 

cząstkowe

3. Rozwiązywanie równań różniczkowych 

zwyczajnych – rozwiązania ogólne i szczególne, 

warunek początkowy, krzywe całkowe.

4. Przykłady równań, ich rozwiązania i zastosowanie.

5. Alometria

6. Interpretacja geometryczna rozwiązań - pole 

elementów kierunkowych.

7. Równanie dyfuzji jako przykład równania 

różniczkowego cząstkowego



Równaniem różniczkowym nazywamy równanie określające związek 

pomiędzy zmienną x, nieznaną funkcją y, oraz pochodną bądź pochodnymi 

y względem x. 

F(x, y, y’) = 0,                równanie różniczkowe rzędu I 

Rozwiązaniem jest różniczkowalna funkcja y spełniająca równanie, czyli 

dla równania I rzędu taka, dla której  F(x, y, y’) = 0

F(x, y, y’, y’’) = 0,                równanie różniczkowe  rzędu II



równanie różniczkowe:          y’ = 2x

rozwiązanie ogólne:       

y = x2 + C

(rodzina krzywych)

warunek początkowy:           

punkt (x0,y0)              

rozwiązania szczególne:       

y = x2 + y0 - x0
2

(konkretna krzywa należąca do rodziny)

(x0,y0)              





równanie różniczkowe:          y’ =  1 + y2

rozwiązanie ogólne:       

y = tg(x-C)  

warunek początkowy:           

punkt (x0,y0)              

(x0,y0)              

rozwiązania szczególne:





rozwiązanie ogólne:                        

warunek początkowy:           

punkt (x0,y0)              

rozwiązania szczególne:

równanie różniczkowe:          y’ =  y

(x0,y0)              





y’ =  a y

a =  0.5

y = c exp (at)



m’ =  a m

zasada sprzężenia zwrotnego

m = m0 exp (at)

1. Wzrost nieograniczony 

2. Wzrost populacji z   

uwzględnieniem narodzin 

i śmierci osobników



równanie różniczkowe:          y’ =  ay +b

1. Wzrost ograniczony I

2. Wzrost populacji uwzględniający migracje

3. Stygnięcia ciała



równanie różniczkowe:          y’ =  ay2 +by + c

1. Wzrost ograniczony II





2. Reakcja autokatalityczna



Allometria 

























Pole elementów kierunkowych 

równania y’ = y - t2

krzywe
całkowe

elementy 
kierunkowe



Metoda łamanych Eulera – graficznego 

rozwiązywania równania różniczkowego



Równanie różniczkowego cząstkowe:

Przykład równania dyfuzji - przypadek jednowymiarowy



C(x,t) – gęstość substancji, 

D- współczynnik dyfuzji 

C(x,t) = eax+bt

lewa = b eax+bt , prawa = D a2 eax+bt
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