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             Outline

مقدمه و تعريف معادالت ديفرانسيل               
 معادله جدائي پذير      

 معادله كامل      
 معادله خطي     

 معادله همگن     
 وجود ويكتايي جوابها          

 معادالت غير خطي و فاز دياگرام           
 كابردهاي اقتصادي          
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مسائل زير را در نظر بگيريد           •
 است  g(x) است كه مشتق آن برابر          y(x) كدام تابع  -1    
 است كه مشتق آن برابر خودش است            y(x) كدام تابع  -2    
 است كه   y(x) كدام تابع  -3    

در حالت كلي يك معادله ديفرانسيل معمولي از مرتبه اول                      
بصورت زير تعريف ميشود       

y ' 2y x+ =

F(y '(x), y(x), x) 0=

What is a Differential Equation
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           Applications

بسياري از قوانين در طبيعت بصورت يك معادله                •
مثال  . ديفرانسيل بيان ميشوند             

 تجزيه اتم راديواكتيو     -1     
 شيوع بيماري   -2     
 بسياري از مسائل در مكانيك و فيزيك             -3     
  نرخ بهره پيوسته    -4     
  مدل رشد سولو -5     
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معادله اي كه بصورت زير نوشته شود جدائي پذير ناميده              •
ميشود   

چگونگي حل معادله فوق؟          •
 معادله زير را حل كنيد       -1مثال   •

     Separable Equation
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     Examples

 ريسك گريزي ثابت -2•

 معادله لجيستيك-3•

u"(w)w b
u'(w)

−
=

y y(a by)= −&
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معادله زير را در نظر بگيريد•

           باشد بطوريكه اگر تابعي مانند•

يك معادله كامل است اگر و فقط اگر: قضيه•

xM(x,y) (x,y)=ψ

M(x, y) N(x, y)y ' 0+ =

(x, y)ψ

yN(x,y) (x,y)=ψ

y xM (x, y) N (x, y)=

Exact Equation
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     Examples

معادالت ديفرانسيل زير را حل نمائيد             
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معادله خطي غير همگن -1
 

 معادله خطي همگن -2

y ' a(t)y 0+ =

y ' a(t)y b(t) 0+ + =

Linear Differential Equation
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جواب كلي معادالت ديفرانسيل زير را بدست آوريد•

معادله برنولي •

'y 2ty 2t+ =

' 2y 2ty 2ty+ =
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معادله زير را در نظر بگيريد          •

 است  (x,y) تابعي همگن در     f(x,y)در صورتيكه   •
مثال   •

dy f (x, y)
dx

=

2

2

y 2xyy '
x
+

=

Homogenous Equation
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.         پيوسته باشند    ودر مستطيل                        واگر•
          وجود دارد كه در فاصله    آنگاه تابع يكتاي       

   در مساله زير صدق ميكند          
                                                             

ff y∂ ∂| x | a≤| y | b≤

y (x)= φ

y ' f (x, y) , y(0) 0= =

| x | h a≤ ≤

Existence and Uniqueness of Solutions
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           Nonlinear Equations

معادله غير خطي زير را در نظر بگيريد               •

خيلي از مواقع ما به رفتار كيفي جواب يك معادله                •
مثال اينكه      . تا خود جواب   ديفرانسيل بيشتر عالقمند هستيم               

آيا جوابهاي يك معادله به سمت مقدار معيني ميل ميكند                      
با بررسي كيفي          . و آيا اين مقدار معين پايدار است يا خير          

معادالت ديفرانسيل و رسم گراف آن ميتوان به چنين                   
مسائلي پي برد        

'y f (y)=
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         Phase Diagram and Stability
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 tتابع توليد كل در زمان         •

 تابعي   F ثابت و برابر يك و        A(t)در ادامه فرض ميكنيم          •
همگن باشد     

{ }tY F K(t),L(t),A(t)=

Applications: Solow Growth Model



)دانشگاه شيراز   (دکتر غالمرضا حجرگشت     اقتصاد رياضی 1/2/88

       Solow II

سرمايه بر اساس معادله زير رشد ميكند                    

  براساس تعاليم اقتصاد كالن            

  با تركيب معادالت فوق داريم       

K(t 1) K(t) K(t) I(t)+ = −δ +

I(t) sY(t) sF{K(t),L(t)}= =

K(t 1) K(t) sF{K(t),L(t)} K(t)+ − = −δ
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       Solow III

حاال فرض كنيد كه نيروي كار ثابت باشد در اين صورت و با •
بكارگيري همگني تابع توليد داريم 

شكل پيوسته معادله فوق بصورت زير خواهد بود   •
k(t 1) k(t) sf{k(t)} k(t)+ − = −δ

k'(t) sf{k(t)} k(t)= −δ
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    Solow IV-Stability
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S•فرض كنيد تابع توليد بشكل كاب داگالس باشد.

جواب معادله ديفرانسيل فوق بصورت زير خواهد بود •

حالت ثبات برابر خواهد بود با•

k' sk k 0α− −δ =

1 1
1 (1 ) ts sk(t) k(0) e

−α
−α − −α δ⎧ ⎫⎡ ⎤= + −⎨ ⎬⎢ ⎥δ δ⎣ ⎦⎩ ⎭

{ }1 1
* sk k

−α
→ = δ

Solow V



)دانشگاه شيراز   (دکتر غالمرضا حجرگشت     اقتصاد رياضی 1/2/88

مدل رشد مالتوس را ميتوان با معادالت ديفرانسيل زير                   •
 X درآمد سرانه،    y جمعيت،   L كه در آن  توصيف كرد   

  هزينه نگهداري فرزند و      ρتكنولوژي،     Aزمين ،    
.پارامترهاي مدل هستند       و  

10 <<α

0>γ

1

1

dL (AX) L L
dt

dy y y
dt

α −α

α
−α

γ
= −
ρ

⎛ ⎞ρ
= −⎜ ⎟γ⎝ ⎠

Applications: Malthus Growth Modelt
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ميتوان تصور كرد كه مقدار افزايش جمعيت با مقدار                •
جمعيت متناسب باشد يعني            

      منجر ميشود كه نماييست        حل اين معادله به  جواب         •
 حاال معادله زير را در نظر بگيريد            •

y ' ay=
atce

2y ' ay by= −

at

1
ce b / a− +

Applications: Population Dynamics
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Population DynamicsII
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.

y

y'

a b

Population Dynamics III
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