Birinci Basamaktan Diferensiyel Denklemlerin Uygulamalar¬
1. Yörüngeler
(1)

F (x; y; c) = 0
xy

düzleminde verilen bir parametreli e¼
gri ailesini göstersin.

Tan¬m 1. (1) ile verilen e¼
gri ailesini dik aç¬alt¬nda kesen e¼
gri ailesine (1) in
dik yörüngeleridir denir.
(1) in dik yörüngelerini bulmak için ilk olarak (1) denkleminin her iki yan¬n¬n
diferensiyeli hesaplan¬r ve c parametresinin içerilmedi¼
gi
dy
= f (x; y)
dx

(2)

diferensiyel denklemi elde edilir. (1) in dik yörüngeleri
1
f (x; y)

dy
=
dx

(3)

diferensiyel denkleminin bir parametreli çözümü olan
G(x; y; k) = 0
e¼
gri ailesidir.
Tan¬m 2. (1) ile verilen e¼
gri ailesini

6=

2

aç¬s¬alt¬nda kesen e¼
gri ailesine

(1) in e¼
gik yörüngeleridir denir.
(1) in e¼
gik yörüngeleri f (x; y) fonksiyonu (2) de belirlendi¼
gi gibi olmak üzere
f (x; y) + tan
dy
=
dx
1 f (x; y) tan

(4)

diferensiyel denkleminin bir parametreli çözüm ailesidir.
Örnek 1. y = cx2 parabol ailesinin dik yörüngelerini bulunuz, burada c
key… sabittir.
Çözüm. Verilen denklemin her iki yan¬n¬n diferensiyeli al¬n¬p, elde edilen
y
gu ve (3) eşitli¼
gi dikkate al¬n¬rsa, aranan
diferensiyel denklemde c = 2 oldu¼
x
e¼
gri ailesinin diferensiyel denklemi
dy
=
dx
1

x
2y

(5)

bulunur. (5) diferensiyel denklemi de¼
gişkenlerine ayr¬labilen bir denklem olup
integre edildi¼
ginde verilen ailenin dik yörüngeleri
2y 2 + x2 = c2
olarak bulunur.
Örnek 2. x2 + y 2 = c2 çemberler ailesini =
aç¬s¬ alt¬nda kesen e¼
gik
4
yörünge ailesini bulunuz, burada c key… sabittir.
Çözüm. Verilen e¼
gri ailesinin her iki yan¬n¬n diferensiyeli al¬n¬rsa
dy
=
dx

x
y

x
olup (4) eşitli¼
gi göz
y
önüne al¬n¬rsa aranan e¼
gri ailesinin diferensiyel denklemi
diferensiyel denklemi elde edilir. O halde f (x; y) =

dy
y x
=
dx
y+x

(6)

elde edilir. (6) denklemi bir homogen diferensiyel denklem olup y = xv; v =
v(x) de¼
gişken de¼
giştirmesi yap¬l¬p çözüldü¼
günde aranan e¼
gik yörünge ailesi
ln c2 (x2 + y 2 ) + 2 arctan
olarak bulunur.
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