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Az előadások, gyakorlatok rövid összefoglalója (2014. ősz) 

 

2014. szeptember 8. 1. előadás. A közönséges differenciálegyenlet-rendszer fogalma. Lipschitz 
feltétel. Egzisztencia és unicitás tétel (most még csak kimondva). Példák. Ekvivalens integrál egyenlet. 

2014. szeptember 9. 1. gyakorlat. Elsőrendű közönséges differenciálegyenletek. Szétválasztható 
egyenletek (általános megoldás, kezdeti érték probléma megoldása, integrálgörbék). Autonóm 
egyenletek (pályagörbék, fáziskép). Szétválaszthatóra visszavezethető egyenletek. 

2014. szeptember 10. 2. előadás. Gronwall lemma. Az unicitás bizonyítása. A kezdeti értékektől való 
folytonos függés bizonyítása. Lineáris egyenletrendszerek. A megoldás folytathatósága (bizonyítás 
nélkül). Homogén, inhomogén rendszer. Struktúra tétel. Elsőrendű lineáris egyenlet.   

2014. szeptember 15. 3. előadás. Közönséges differenciál-egyenletrendszerek. A megoldás 
folytathatósága (lineáris esetben bizonyítással). Változó együtthatós homogén lineáris 
egyenletrendszerek (lineáris függetlenség, Wronski determináns, általános megoldás). Változó 
együtthatós inhomogén lineáris egyenletrendszer (az állandók variálása, általános megoldás).  

2014. szeptember 16. 2. gyakorlat. Elsőrendű lineáris (és arra visszavezethető – Bernoulli) 
differenciálegyenletek. Egzakt differenciálegyenletek. Multiplikátor módszer. Görbeseregek. 
Ortogonális trajektóriák.  

2014. szeptember 22. 4. előadás. Állandó együtthatós homogén lineáris egyenletrendszerek. 
Kétdimenziós eset, fázisképek (nyereg, csomó). 

2014. szeptember 24. 5. előadás (részben tantermi gyakorlat). Kétdimenziós állandó együtthatós 
lineáris egyenletrendszerek, fázisképek folytatás (fókusz, centrum). Autonóm rendszerek. Linearizálás. 
Síkbeli autonóm rendszerek lokális fázisképei (Poincaré tétel, bizonyítás nélkül). Példa (Volterra-Lotka 
egyenletek, ragadozó-zsákmány modell).  

2014. szeptember 29. 6. előadás. Másod-, és magasabb rendű differenciálegyenletek. Elsőrendűre 
visszavezethető másodrendű differenciálegyenletek. Másodrendű változó együtthatós lineáris 
differenciálegyenletek. Az állandók variálása.  

2014. szeptember 30. 3. gyakorlat. Kétdimenziós rendszerek. Linearizálás. Lokális fázisképek. 
Másodrendű változó együtthatós lineáris egyenletek. 

2014. október 1. 7. előadás. Másodrendű állandó együtthatós lineáris differenciálegyenletek. A 
próbafüggvény módszer.  

2014. október 6. 8. előadás. Laplace transzformáció. Definíció, a derivált Laplace transzformáltja. 
Alkalmazás lineáris differenciálegyenletek megoldására. 

2014. október 7. 4. gyakorlat. Másodrendű állandó együtthatós és arra visszavezethető (Euler) lineáris 
differenciálegyenletek. A próbafüggvény módszer. Megoldás Laplace transzformációval is. 



2014. október 8. 9. előadás idejében tantermi gyakorlat. Egy korábbi (2013. október 31. javító / pót 
zárthelyi dolgozat megoldása). 

2014. október 13. 10. előadás. A Laplace transzformáció további tulajdonságai (eltolt, periodikus 
függvények, konvoluciós integrál.  
Ljapunov stabilitás definíciója. Ljapunov stabilitás a lineáris közelítés alapján. Routh-Hurwitz kritérium. 
(Bizonyítások nem hangzottak el a Ljapunov stabilitás témában.) 

2014. október 14. 5. gyakorlat (összevont). Ismétlő feladatok az 1. zh. témaköreiből. 

2014. október 16. 1. zárthelyi dolgozat (E. 505. terem). 

2014. október 20. 11. előadás. Komplex függvények. Bevezetés (komplex algebra összefoglaló, elemi 
leképezések). Deriválás, Cauchy-Riemann formulák. Konformis leképezések. 

2014. október 21. 6. gyakorlat. Ljapunov aszimptotikus stabilitás a lineáris közelítés alapján 
(mintapélda, illetve érdemi alkalmazás, pl. a Watt-féle regulátor, gőzgép modell). 

2014. október 22. 12. előadás. Exponenciális, logaritmikus komplex függvény. Komplex integrál. 

2014. október 27. 13. előadás. Komplex függvénytan. Cauchy tétel, Cauchy integrál formula (és 
alkalmazásai, pl. improprius integrálok kiszámítására). Deriválható komplex függvény analitikussága. 

2014. október 28. 7. gyakorlat. Deriválható komplex függvények. Valós rész, képzetes rész. 
Harmonikus társkeresés. Komplex integrálok (elemi módszerekkel, Cauchy formulával).  

2014. október 29. 14. előadás.  Egész komplex függvények. Az algebra alaptétele. Laurent sorok.  

2014. november 3. 15. előadás. Komplex függvények izolált szingularitásai (megszüntethető, pólus, 
lényeges). A reziduum tétel. 

2014. november 4. 8. gyakorlat. Komplex lineáris törtfüggvények (leképezések, integrálás, stb.). 
Laurent sorfejtés. Komplex integrálok kiszámítása a függvény Laurent sora segítségével. 

2014. november 5. 16. előadás. Módszerek a reziduum kiszámítására. Komplex integrálok kiszámítása 
a reziduum tétel segítségével. Meromorf függvények. 

2014. november 10. 17. előadás idejében tantermi gyakorlat. Korábbi (2011. november 21. zárthelyi, 
illetve 2011. december 5. pót zárthelyi dolgozat komplex függvényekre vonatkozó részének 
megoldása). 

2014. november 12. 18. előadás. Meromorf függvények pólusainak, zérus helyeinek a száma. Roché 
tétele. Az algebra alaptétele. 

2014. november 17. 19. előadás. Banach-féle fix-pont tétel. Közönséges differenciálegyenlet-
rendszerek egzisztencia és unicitás tételének bizonyítása. 

2014. november 18. 9. gyakorlat. Komplex integrálok kiszámítása a reziduum tétel, illetve a definíció 
(nem deriválható eset) alapján. 



2014. november 19. 20. előadás. A kezdeti értékektől, paraméterektől való differenciálható függés. 
Variációs rendszerek. 

2014. november 24. A 21. előadás idejében tantermi gyakorlat. Korábbi (2011. november 21. zárthelyi 
dolgozat komplex függvényekre, Ljapunov aszimptotikus stabilitásra vonatkozó részének megoldása). 
A matematikai inga példája különböző linearizálási kérdéseknél. 

2014. november 25. 10. gyakorlat. Példák a kezdeti értéktől való differenciálható függésre, variációs 
rendszerre (pl. az űrhajós fényképezőgépének kupakja). 

2014. november 27. 2. zárthelyi dolgozat (E. 505. terem). 

2014. december 1. 22. előadás. Ljapunov függvények definíciója, Ljapunov stabilitási tétele.  

2014. december 2. 11. gyakorlat. További példák a kezdeti értéktől való differenciálható függésre (pl. 
különböző ingák), illetve a stabilitás vizsgálatára Ljapunov függvények segítségével. 

2014. december 3. 23. előadás. Ljapunov aszimptotikus stabilitás, instabilitás. 

2014. december 8. 24. előadás. Bevezetés a mértékelméletbe. 

2014. december 9. 12. gyakorlat. A 2013. december 13-i írásbeli vizsga feladatainak megoldása. 

2014. december 10. 25. előadás. Strukturális stabilitás. 


