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1. Johdanto

Tässä työssä käsitellään Riccatin yhtälöä. 

Työn  aluksi  määritellään  muutamia  differentiaaliyhtälöihin  liittyviä  käsitteitä  ja  esitellään  eräitä
olennaisia differentiaaliyhtälöihin ja niiden ratkaisuihin liittyviä tuloksia.  

Luvuissa 3  esitellään Riccatin  yhtälöt,  eli  sekä Riccatin  itsensä esittelemä differentiaaliyhtälö  että
yhtälö,  johon  yleisesti  viitataan  Riccatin  yhtälönä.  Lisäksi  sivutaan  lyhyesti  epälineaaristen
differentiaaliyhtälöiden historiaa erään Jakob Bernoullin esittelemän differentiaaliyhtälön kautta.  

Seuraavissa  luvuissa  käsitellään  Riccatin  yhtälön  ominaisuuksia  sekä  suhteita  muihin
differentiaaliyhtälöihin. Luvussa 4 keskitytään Riccatin yhtälön ja ensimmäisen ja toisen kertaluvun
lineaarisen differentiaaliyhtälön väliseen suhteeseen sekä muodostetaan Riccatin yhtälön ratkaisu,
kun yksi, kaksi tai kolme ratkaisua siihen tunnetaan. Tämän jälkeen luvussa 5 määritellään neljän
pisteen kaksoissuhde ja tarkastellaan Riccatin yhtälön neljän ratkaisun kaksoissuhdetta. Luvussa 6
määritellään  Besselin  differentiaaliyhtälö  ja  Besselin  funktiot  ja  tarkastellaan  Besselin  yhtälön  ja
Riccatin yhtälöiden välistä suhdetta. 

Lopuksi  luvussa  7  luodaan  lyhyt  katsaus  differentiaaliyhtälöiden  opetukseen  Suomen lukioissa  ja
pohditaan  mahdollisuuksia  sisällyttää  Riccatin  yhtälöitä  lukiolaisille  suunnatuille
differentiaaliyhtälöiden kursseille. Lisäksi esitetään muutama ehdotus kurssitehtäviksi. 
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2. Tavallisista differentiaaliyhtälöistä

Esitellään ensin muutamia differentiaaliyhtälöihin liittyviä käsitteitä sekä tuloksia. Kappaleesta löytyvät
määritelmät sekä lause 2.15 löytyvät lähteestä Martio & Sarvas (1982), jollei toisin mainita.

Määritelmä  2.1.  Olkoon   funktio  jollain  avoimella  välillä.  Funktiota  vastaava  tavallinen
differentiaaliyhtälö on yhtälö, joka sisältää tuntemattoman funktion   ja yhden tai useamman sen
derivaatoista. Täten tavallinen differentiaaliyhtälö voidaan esittää muodossa

Käsitettä  “tavallinen  differentiaaliyhtälö”  käytetään  erottamaan  kyseinen  differentiaaliyhtälö
osittaisdifferentiaaliyhtälöstä,  joissa  esiintyvä  tuntematon  funktio  on  useamman  muuttujan  funktio.
Tässä työssä käsitteellä “differentiaaliyhtälö” viitataan tavallisiin differentiaaliyhtälöihin.

Esimerkki 2.2. Yhtälö

on differentiaaliyhtälö. Jatkossa notaatiosta jätetään muuttuja pois ja merkitään lyhyesti . 

Differentiaaliyhtälöitä  käytetään etenkin mallintamaan ilmiöitä,  joihin liittyy muutosnopeus.  Tällaisia
ovat esimerkiksi useat fysiikan ja kemian ilmiöt, talouden ilmiöt sekä populaatiomallit. 

Esimerkki 2.3. Newtonin jäähtymislaki kertoo kappaleen lämpötilan  muutosnopeuden hetkellä .

Lämpötilan muutosnopeutta voidaan kuvata differentiaaliyhtälöllä
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missä vakio   on ympäristön lämpötila,  kokeellinen vakio ja  kappaleen alkulämpötila (Abell  &
Braselton, 2014, s. 93-94).      

Esimerkki 2.4.  Olkoon  populaation koko hetkellä   ja   ympäristön kantokyky. Merkitään lisäksi
populaation kasvua eli syntyneiden ja kuolleiden erotusta kirjaimella . Tällöin yhtälö

kuvaa  populaation  kasvunopeutta.  Kyseistä  yhtälöä  kutsutaan  logistiseksi  yhtälöksi  (Abell  &
Braselton, 2014, s. 103).

Määritelmä  2.5.  Differentiaaliyhtälön  kertaluku  on  korkein  yhtälössä  esiintyvän  tuntemattoman
funktion derivaatan kertaluku. 

Määritelmä 2.6.  Olkoon   vähintään   kertaa derivoituva funktio. Tällöin   on    kertaluvun
differentiaaliyhtälön  ratkaisu  avoimella  välillä  ,  mikäli  se  toteuttaa  kyseisen  yhtälön.  Ratkaisua
merkitään tavallisesti samalla kirjaimella kuin tuntematonta funktiotakin, toisin sanoen  . 

Määritelmä 2.7. Muotoa

(2.1)

olevia differentiaaliyhtälöitä, missä  sekä  ovat jatkuvia funktioita välillä  , kutsutaan 
kertaluvun lineaarisiksi differentiaaliyhtälöiksi. Mikäli differentiaaliyhtälö ei ole lineaarinen, kutsutaan
sitä epälineaariseksi.

Määritelmä  2.8.  Lineaarinen  differentiaaliyhtälö  on  homogeeninen,  jos   kertaluvun  lineaariselle
differentiaaliyhtälölle (2.1) pätee

Määritelmä 2.9. Olkoon  ja  jatkuvia funktioita. Bernoullin differentiaaliyhtälö on muotoa 

(2.2)

4



missä . Mikäli , differentiaaliyhtälö on lineaarinen, ja mikäli , se on separoituva.
Mikäli  ,  yhtälö  on  epälineaarinen.  Määrittelemällä   Bernoullin  differentiaaliyhtälöstä
saadaan muodostettua ensimmäisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö. 

Määritelmä 2.10. Funktiot  ovat lineaarisesti riippumattomia, jos 

pätee vain, kun  kaikilla  (Rabenstein, 1966, s. 22). 

Määritelmä 2.11. Olkoon jokainen funktioista   vähintään   kertaa derivoituva.
Determinanttia 

kutsutaan funktioiden Wronskin determinantiksi (Rabenstein, 1966, s. 21).

Lause 2.12. Olkoon funktioista  jokainen vähintään  kertaa derivoituva. Tällöin
funktiot , missä , ovat lineaarisesti riippuvaisia välillä , mikäli 
kaikilla  (Rabenstein, 1966, s. 22).

Korollaari 2.13. Olkoon funktiot ,  kuten lauseessa 2.12. Mikäli on olemassa yksikään
 siten, että , funktiot ovat lineaarisesti riippumattomia (Rabenstein, 1966,

s. 22).

Lause  2.14. Olkoon  funktiot   lineaarisesti  riippumattomia  ratkaisuja  .  kertaluvun
lineaariseen,  homogeeniseen  differentiaaliyhtälöön.  Tällöin  yhtälön  ratkaisu  voidaan  kirjoittaa
muodossa

missä kertoimet  ovat vakioita (Rabenstein, 1966, s. 29-30).  

5



Lause 2.15 (Olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslause). Olkoon funktio   jatkuva alueessa

 ja  sen osittaisderivaatta   jatkuva  kyseisessä  alueessa.  Mikäli  piste   kuuluu

alueeseen  ,  niin  on  olemassa  sellainen  positiivinen  luku  ,  että  ensimmäisen  kertaluvun
differentiaaliyhtälöllä  on kerran jatkuvasti derivoituva ratkaisu  välillä  siten, että
alkuarvotehtävällä

(2.3)

on  ratkaisu  välillä  .  Oletetaan  lisäksi,  että  kaksi  funktiota,   ja
,  ratkaisevat  alkuarvotehtävän  (2.3).  Tällöin  alkuarvon   kuuluessa  kumpaankin

alueeseen   ja  ,  niin   kaikilla  niillä  muuttujan   arvoilla,  joilla   kuuluu  sekä
alueeseen  että alueeseen . Täten alkuarvotehtävällä (2.3) on korkeintaan yksi ratkaisu välillä . 
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3. Riccatin yhtälö

3.1. Epälineaaristen differentiaaliyhtälöiden historiaa

Differentiaaliyhtälöiden  tutkimus  on  muodostanut  merkittävän  matematiikan  alan  aina  1600-luvun
lopulta  alkaen,  ja  eräitä  nimekkäimpiä  aihetta  tutkineita  matemaatikoita  olivat  Bernoullin  veljekset
Johann  (1667-1748)  ja  Jakob  (1654-1705)  (Archibald  ym.,  2004,  s.  2729;  Dutka,  1995,  s.  108).
Vuosien 1697-1704 aikana Jakob Bernoulli mainitsi kirjeissään Leibnizille yhtälön

(3.1)

mutta totesi olevansa kykenemätön ratkaisemaan sitä (Davis, 1962, s. 57). Useiden epäonnistuneiden
yritysten jälkeen hänen onnistui muodostaa yhtälöstä toisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö
suorittamalla  muuttujanvaihdos.  Jos  määritellään  ,  jolloin  ,  ja
sijoitetaan nämä yhtälöön (3.1), muodostuu yhtälö

(3.2)

joka on mahdollista ratkaista sarjana. Tämän ratkaisun Jakob Bernoulli esitteli kirjeessään Leibnizille
vuonna 1702 (Dutka, 1995, s. 108). Määritellään ensin 

(3.3)

Sijoitus yhtälöön (3.2) tuottaa 

,

josta edelleen saadaan

ja sijoittamalla termit yhtälöön (3.3) saadaan ratkaisuksi 
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missä  ja  ovat mielivaltaisia vakioita (Dutka, 1995, s. 108). 

3.2. Alkuperäinen Riccatin yhtälö

Muutamia  vuosia  Bernoullin  veljeksien  ensimmäisiä  epälineaarisia  differentiaaliyhtälöitä  koskevia
julkaisuja  myöhemmin,  vuonna  1724,  Jacopo  Francesco  Riccati  (1676-1754)  julkaisi  artikkelinsa
Animadversiones  in  aequationes  differentiales  secundi  gradus  (’Huomioita  toisen  kertaluvun
differentiaaliyhtälöistä’), missä hän tarkasteli yhtälöä 

(3.4)

muttei ratkaissut sitä (Riccati, 1724). Kyseinen yhtälö on ekvivalentti yhtälön

(3.5)

kanssa, johon tässä viitataan alkuperäisenä Riccatin yhtälönä. Riccatin itsensä ei tiedetä erityisemmin
vaikuttaneen nimeään kantavan  yhtälön ratkaisuun,  mutta  yhtälö  sai  huomiota  Johann Bernoullin
pojan Daniel Bernoullin (1700-1782) ansiosta (Davis, 1962, s. 57; Dutka, 1995,  s. 109).  Jo samana
vuonna  Daniel  Bernoulli  osoitti,  että  kertoimien   ja   ollessa  vakioita  yhtälö  on  ratkaistavissa
algebrallisten, logaritmisten tai eksponenttifunktioiden avulla, kun , missä  ei ole
negatiivinen (Dutka, 1995, s. 109; Watson, 1941, s. 85).

Oletetaan, että  ja  yhtälössä (3.5) ovat vakioita. Määritellään , jolloin yhtälö saa

muodon 

(3.6)

Olkoon seuraavaksi   sekä   ja määritellään  , jolloin yhtälö voidaan

esittää muodossa

(3.7)
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Oletetaan, että ratkaisu on muotoa

(3.8) 

jolloin

josta edelleen 

Kyseisen potenssisarjan summa on nolla jos ja vain jos kertoimet ovat nolla, joten  ja

(3.9)

Tällöin kertoimiksi  muodostuu

(3.10)

Havaitaan, että kertoimet   saavat arvon nolla, kun   on muotoa . Toisaalta koska

yllä asetettiin , saadaan 

Koska , kertoimet  ovat myös nolla, kun . Edelleen tästä saadaan 

Kun asetetaan , ratkaisuksi muodostuu 

jolloin yhtälön (3.7) erääksi ratkaisuksi saadaan
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Lisäksi koska , myös

on ratkaisu  kyseiseen yhtälöön.  Nyt  on löydetty  kaksi  lineaarisesti  riippumatonta  ratkaisua toisen
kertaluvun  lineaariseen  differentiaaliyhtälöön  (3.7),  joten  sen  ratkaisu  voidaan  esittää  näiden
lineaarikombinaationa

jolloin alkuperäisen yhtälön ratkaisuksi muodostuu 

(3.11)

missä  on vakio (Davis, 1962, s. 65-67).

3.3. Riccatin yhtälö

Paitsi esittelemäänsä, yllä mainittuihin muotoa (3.5) oleviin yhtälöihin, Riccatin mukaan on nimetty
eräs  vielä  yleisempi  yhtälötyyppi.  Joissain  yhteyksissä  käsitteellä  Riccatin  yhtälö  viitataan
nimenomaan kyseistä muotoa oleviin yhtälöihin, jolloin tässä osiossa esiteltävää yhtälöä kutsutaan
yleistetyksi  Riccatin  yhtälöksi  (Davis,  1962,  s. 57).  Jatkossa  tässä  työssä  Riccatin  yhtälöllä
tarkoitetaan seuraavaksi määriteltävää yhtälöä. 

Määritelmä 3.1. Riccatin yhtälö on muotoa 

(3.12)

oleva differentiaaliyhtälö, missä  ja  poikkeavat nollasta. Mikäli pätisi , kyseessä olisi

Bernoullin  differentiaaliyhtälö  (2.2),  jossa  ,  ja  sijoittamalla   yhtälöstä  saadaan

muodostettua ensimmäisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö  .  Jos

puolestaan  pätisi  ,  kyseessä  olisi  ensimmäisen  kertaluvun  lineaarinen  differentiaaliyhtälö

 (Davis, 1962, s. 57). 
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4. Riccatin yhtälö ja lineaariset differentiaaliyhtälöt

Riccatin yhtälön läheinen suhde toisen kertaluvun lineaariseen, homogeeniseen differentiaaliyhtälöön
sekä  ensimmäisen  kertaluvun  lineaariseen  differentiaaliyhtälöön  teki  siitä  mielenkiintoisen
tutkimuskohteen 1700- ja 1800-luvun matemaatikoille, kuten Daniel Bernoullille ja Leonhard Eulerille.
Riccatin  yhtälöstä  voidaan  sijoituksella  muodostaa  toisen  kertaluvun  lineaarinen,  homogeeninen
differentiaaliyhtälö, jonka ratkaisusta saadaan Riccatin yhtälön ratkaisu. Lisäksi Riccatin yhtälöstä on
muodostettavissa ensimmäisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö,  jos yksi,  kaksi  tai  kolme
ratkaisua tunnetaan. Lisäksi Riccatin yhtälöön voidaan löytää ratkaisu yhtälöä vastaavan yhtälöparin
avulla (Davis, 1962, s. 59;  Watson, 1941, s. 3; Reid, 1972, s. 2). 

4.1 Toisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö

Tarkastellaan seuraavaksi muotoa 

(4.1)

olevaa  toisen  kertaluvun  lineaarista,  homogeenista  differentiaaliyhtälöä  ja  sen  suhdetta  Riccatin
yhtälöön. 

Olkoon , jolloin  ja . Sijoittamalla nämä yhtälöön (4.1) saadaan 

joka on Riccatin yhtälö.  
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Toinen  tapa  muodostaa  muodostaa  Riccatin  yhtälö  toisen  kertaluvun  lineaarisesta
differentiaaliyhtälöstä on määrittelemällä 

,

missä   on  nollasta  poikkeava,  vähintään  kerran  derivoituva  funktio.  Funktion  derivaataksi
saadaan

 ,

josta edelleen toiseksi derivaataksi saadaan

 . 

Nyt sijoitus yhtälöön (4.1) tuottaa 

joka on Riccatin yhtälö (Davis, 1962, s. 59). 

Vastaavasti  Riccatin  yhtälöstä  on  mahdollista  muodostaa  toisen  kertaluvun  homogeeninen
differentiaaliyhtälö. Tutkitaan jälleen Riccatin yhtälöä

(4.2)

ja  määritellään   jolloin   Sijoitus

yhtälöön (4.2) tuottaa 

jolloin  Riccatin  yhtälöstä  on  saatu  muodostettua  toisen  kertaluvun  lineaarinen,  homogeeninen
differentiaaliyhtälö (Rabenstein, 1966, s. 76). Kyseisen yhtälön ratkaisu voidaan kirjoittaa muodossa 

missä   ja   ovat  kaksi  lineaarisesti  riippumatonta  yhtälön  ratkaisua.  Tällöin  Riccatin  yhtälön
ratkaisu on muotoa 

missä  (Raffy, 1902, s. 536). 
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Esimerkki 4.1. Tutkitaan Riccatin yhtälöä

(4.3)

Määritellään , jolloin yhtälöstä muodostuu 

(4.4)

jonka ratkaisevat ainakin   ja . Nämä ovat lineaarisesti riippumattomia, joten yhtälön
(4.4) ratkaisu on

jolloin alkuperäisen yhtälön (4.3) ratkaisu on 

missä .

4.2. Ensimmäisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö

Sveitsiläinen matemaatikko Leonhard Euler (1707-1783) osoitti vuonna 1760, että Riccatin yhtälöstä
voidaan muodostaa ensimmäisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö, kunhan yksi tunnetaan.
Lisäksi yhtälön ratkaisu on löydettävissä, kun tunnetaan kaksi tai kolme ratkaisua yhtälöön (Watson,
1941, s. 93).  

4.2.1. Yksi tunnettu ratkaisu

Olkoon  eräs ratkaisu Riccatin yhtälöön, jolloin pätee 

 .

Määritellään , josta edelleen saadaan . Sijoitus Riccatin yhtälöön tuottaa
yhtälön 
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joka on ensimmäisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö (Watson, 1941, s. 93). Täten Riccatin
yhtälö  voidaan  ratkaista  ratkaisemalla  siitä  sijoituksella  muodostuva  ensimmäisen  kertaluvun
lineaarinen differentiaaliyhtälö.

Tunnetun  ratkaisun   avulla  voidaan  Riccatin  yhtälöstä  muodostaa  myös  Bernoullin
differentiaaliyhtälö. Määritellään nyt , jolloin saadaan

 

Määrittelemällä  kyseisestä Bernoullin differentiaaliyhtälöstä muodostuu jälleen ensimmäisen
kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö (Murphy, 1960, s. 16).

Esimerkki 4.2 Havaitaan, että yhtälön 

(4.5)

ratkaisee  ainakin  vakiofunktio  .  Määritellään  ,  jolloin  .  Sijoittamalla

nämä  ylläolevaan  yhtälöön  saadaan  muodostettua  ensimmäisen  kertaluvun  lineaarinen
differentiaaliyhtälö

(4.6)

joka ratkeaa integroivan tekijän  avulla. Nyt 

jolloin alkuperäisen yhtälön (4.5) ratkaisuksi saadaan 

missä  on vakio.

4.2.2. Kaksi tunnettua ratkaisua
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Jos  kaksi  ratkaisua  Riccatin  yhtälöön  tunnetaan,  yhtälö  on  ratkaistavissa  siten,  että  yhtälön
ratkaisussa esiintyy vain yksi integraali. Esitellään seuraavaksi ratkaisu Riccatin yhtälöön, kun  ja 
ovat kaksi tunnettua ratkaisua. Tällöin pätee

missä .  Olkoon lisäksi

(4.7)

missä 

(4.8)

Sijoittamalla Riccatin yhtälöön funktio  ja sen derivaatta saadaan

josta funktioksi  saadaan 

Nyt ratkaisu yhtälöön Riccatin yhtälöön on 

(4.9)

missä  (Watson, 1941, s. 93). 

Riccatin yhtälö on mahdollista ratkaista myös määrittelemättä uusia funktioita.  Olkoon nyt   eräs
ratkaisu, jolloin

(4.10)

Vähentämällä Riccatin yhtälöstä yllä määritelty yhtälö pätee edelleen 

(4.11)

Olkoon  myös ratkaisu Riccatin yhtälöön, jolloin vastaavasti 

(4.12)
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ja vähentämällä yllä saatu yhtälö Riccatin yhtälöstä muodostuu

josta edelleen saadaan

missä  ja  on vakio (Raffy, 1902, s. 531-533). 

Esimerkki 4.3. Vakiofunktion  lisäksi esimerkissä 4.2 tarkastellun yhtälön

(4.5)

ratkaisee toinen vakiofunktio , joten yhtälön ratkaisuksi saadaan

4.2.3. Kolme tunnettua ratkaisua

Olkoon   kuten (4.8) osiossa 4.2.2.,  ja olkoon lisäksi  ,   sekä   tunnettuja ratkaisuja Riccatin
yhtälöön. Määritellään  siten, että 

(4.13)

Tästä voidaan ratkaista

(4.14)

mistä funktioksi  saadaan 
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Täten Riccatin yhtälön ratkaisun löytäminen ei edellytä integrointia,  jos kolme ratkaisua tunnetaan
(Watson, 1941, s. 94).

4.3. Lineaarinen differentiaaliyhtälösysteemi

Tutkitaan seuraavaksi muotoa 

(4.15)

olevaa Riccatin yhtälöä sekä differentiaaliyhtälöitä

(4.16)

missä  ja  ovat vähintään kerran jatkuvasti derivoituvia funktioita ja  poikkeaa nollasta kaikkialla.
Yhtälöön (4.15) voidaan löytää ratkaisu differentiaaliyhtälöparin (4.16) kautta. 

Lause 4.4. Riccatin yhtälöllä (4.15) on olemassa ratkaisu   osavälillä   jos ja vain jos

differentiaaliyhtälösysteemillä  (4.16)  on  olemassa  ratkaisu  ,  missä   poikkeaa  nollasta
kyseisellä osavälillä (Reid, 1972, s. 2). 

Olkoon   ratkaisu yhtälöön (4.15) ja   kaikkialla välillä nollasta poikkeava funktio,  joka ratkaisee
differentiaaliyhtälön

(4.17)

Määritellään , jolloin 

. 

Nyt yhtälön (4.17) nojalla
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Lisäksi koska määriteltiin , sijoittamalla  differentiaaliyhtälöön (4.17) saadaan

,

joten jos muotoa (4.15) olevalla Riccatin yhtälöllä on ratkaisu  , niin yhtälöparilla (4.16) on ratkaisu
.

Oletetaan seuraavaksi, että yhtälöryhmällä (4.16) on ratkaisu . Tällöin pätee

(4.18)

Olkoon  lisäksi  jälleen  ,  jolloin  edelleen  .  Tällöin  yhtälöstä  (4.18)
muodostuu 

eli  Riccatin yhtälöllä (4.15) on ratkaisu  ,  kun differentiaaliyhtälöryhmällä (4.16) on ratkaisu

 (Reid, 1972, s. 2-5). 

Esimerkki 4.5. Yhtälössä 

(4.19)

voidaan määritellä   sekä  .  Lisäksi   ja  .  Nyt  yhtälöä
vastaavaksi differentiaaliyhtälösysteemiksi muodostuu 

(4.20)

ja yhtälöiden ratkaisuiksi saadaan 

 

sekä
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Lauseen 4.4. perusteella yhtälön (4.19) ratkaisu on täten

19



5. Neljän ratkaisun kaksoissuhde

Tarkastellaan ensin muotoa

(5.1)

olevaa funktiota, missä , ,  ja   ovat muuttujan  funktioita ja  vakio. Ratkaisemalla yhtälöstä (5.1)
vakio  saadaan 

(5.2)

Lisäksi

josta puolestaan vakioksi  saadaan 

(5.3)

Yhdistämällä (5.2) ja (5.3) muodostuu yhtälö

(5.4)

josta saadaan edelleen

Jos , jäljelle jää toisen asteen yhtälö funktion  suhteen, joten edellytetään, että  
poikkeaa nollasta. Nyt termien uudelleen järjestelyllä saadaan muodostettua Riccatin yhtälö 
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missä  kertoimet  ovat  ,  ja .   Täten

Riccatin yhtälön ratkaisu voidaan kirjoittaa muodossa (5.1) (Davis, 1962, s. 11).  

Riccatin yhtälön neljän ratkaisun kaksoissuhde on vakio, mikä on kiinnostanut geometrian tutkijoita
(Davis, 1962, s. 62). Tarkastellaan seuraavaksi neljän Riccatin yhtälön ratkaisun kaksoissuhdetta.

 

Määritelmä 5.1. Olkoon , ,  ja  neljä pistettä suoralla, joiden koordinaatit ovat , ,  ja .
Näiden neljän pisteen kaksoissuhde on

.

Lause 5.2. Olkoon  ja  neljä lineaarisesti riippumatonta ratkaisua Riccatin yhtälöön (3.6).
Kyseisten ratkaisujen kaksoissuhde on vakio (Davis, 1962, s. 62). 

Edellä  havaittiin,  että  Riccatin  yhtälön ratkaisut  voidaan kirjoittaa  muodossa (5.1).  Täten jokainen
ratkaisuista voidaan esittää muodossa  

missä , jolloin kahden funktion erotukseksi muodostuu

.

Nyt kaksoissuhteeksi muodostuu

joka on vakio kertoimien , ,  ja  ollessa vakioita (Davis, 1962, s. 63). 
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Tarkastellaan seuraavaksi  edellisen lauseen käänteistä tulosta ja  oletetaan,  että  ,   ja   ovat
kolme tunnettua ratkaisua ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöön,  minkä lisäksi   on  mikä
tahansa ratkaisu kyseiseen yhtälöön. Oletetaan, että ratkaisujen kaksoissuhteelle pätee

missä  on vakio. Tällöin

(5.5)

missä . Derivoimalla yhtälöstä muodostuu

Toisaalta (5.5) nojalla , joten 

Kyseinen yhtälö voidaan kirjoittaa muodossa 

missä , jolloin  on ratkaisu yllä olevaan Riccatin yhtälöön (Picard, 1877, s. 343). 
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6. Riccatin yhtälö ja Besselin funktiot

Toisen kertaluvun lineaarisia differentiaaliyhtälöitä esiintyy etenkin fyysikan ja tekniikan sovelluksissa,
ja Besselin funktio on näistä eräs yleisimpiä. Besselin funktiot on nimetty astronomi F.W. Besselin
mukaan, joka esitteli funktioita koskevat tutkimuksensa vuonna 1824. Jo ennen Besselin julkaisemaa
tutkimusta esimerkiksi Daniel Bernoulli oli päätynyt kyseistä muotoa oleviin funktioihin vuonna 1732
tutkiessaan heiluriliikkeitä (Dutka, 1995,  s.  105-111).  Riccatin yhtälöitä esiintyy Besselin funktioiden
teoriassa,  sillä  Riccatin  yhtälöstä  on  mahdollista  muodostaa  Besselin  differentiaaliyhtälö,  ja
vastaavasti Riccatin yhtälö voidaan ratkaista Besselin funktioiden avulla.  

6.1. Besselin funktiot

Määritelmä 6.1. Besselin funktiot ovat ratkaisuja Besselin yhtälöön

(6.1)

missä   on  jokin  kompleksiluku.  Koska  kyseisessä  differentiaaliyhtälössä  esiintyy  luvun   neliö,
voidaan olettaa, että . 

Määritelmä 6.2. Gammafunktio  määritellään integraalina

(6.2)

missä . Gammafunktiolle pätee  sekä  (Rabenstein, 1966, 146-

s. 147).
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Määritelmä 6.3. Funktiota , joka määritellään

(6.3)

kutsutaan   ensimmäisen lajin  Besselin  funktioksi.  Kyseinen sarja suppenee kaikilla  muuttujan  
arvoilla (Rabenstein, 1966, s. 141). 

Määritelmä 6.4. Funktiota , joka määritellään

(6.4)

missä  ei ole kokonaisluku, kutsutaan  toisen lajin Besselin funktioksi (Rabenstein, 1966, s. 143).
Kyseistä funktiota kutsutaan myös Neumannin tai Weberin funktioksi (Cox, 1996, s. 147). 

Koska  Besselin  differentiaaliyhtälö  (6.1)  on  toisen  kertaluvun  lineaarinen  ja  homogeeninen
differentiaaliyhtälö, sillä on enintään kaksi lineaarisesti riippumatonta ratkaisua. Tällöin mikä tahansa
sen ratkaisu voidaan esittää löydettyjen ratkaisujen lineaarikombinaationa (Cox, 1996,  s.  60). Jos  
on kokonaisluku,   ja   ovat lineaarisesti riippumattomia muuttujan   ollessa positiivinen

reaaliluku, ja ratkaisu voidaan esittää muodossa

(6.5)

(Rabenstein, 1966, s. 143). Kun  ei ole kokonaisluku, funktio  on määritelty kaikkialla ja funktiot

 ja   ovat  lineaarisesti  riippumattomia,  jolloin  Besselin  differentiaaliyhtälön  ratkaisuksi

saadaan

(6.6)

missä  ja  ovat mielivaltaisia vakioita (Dutka, 1995, s. 107). 

6.2. Besselin funktioiden derivaatan ominaisuuksia

Ensimmäisen lajin Besselin funktion derivaatalle pätee  

24



Lisäksi kyseiselle derivaatalle pätee

joten 

Vastaavasti voidaan päätellä, että

Täten ensimmäisen lajin Besselin funktion derivaatalle pätee myös

Samankaltaiset kaavat pätevät myös toisen lajin funktioille. Toisen lajin Besselin funktion määritelmän 
ja edellisten kaavojen nojalla saadaan
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mistä seuraa 

Lisäksi samankaltaisella päättelyllä voidaan osoittaa

jolloin myös

pätee toisen lajin Besselin funktion derivaatalle (Rabenstein, 1966, s. 146-147).

6.3. Besselin funktiot ja alkuperäinen Riccatin yhtälö

Tarkastellaan Besselin yhtälöä (6.1), jossa muuttujana on . Kyseisen yhtälön ratkaisu on 

joka  on  kaikkialla  määritelty,  kun   ei  ole  kokonaisluku.  Määritellään  ,  jolloin

 ja  .  Tällöin  muodostuu  Besselin

differentiaaliyhtälö

(6.7)
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jonka ratkaisu on 

Määrittelemällä seuraavaksi , missä  on vakio, saadaan 

(6.8)

ja kyseisen yhtälön ratkaisu on

Jos asetetaan vielä , niin yhtälö (6.8) voidaan kirjoittaa lyhyemmin 

(6.9)

Muokataan seuraavaksi alkuperäistä Riccatin yhtälöä, eli yhtälöä

missä  ja  ovat vakioita. Olkoon , jolloin yhtälöstä muodostuu differentiaaliyhtälö

(6.10)

Määrittelemällä  edelleen  ,  jolloin  ,  yhtälöstä  (6.10)  muodostuu
differentiaaliyhtälö

(6.11)

Edelleen  määrittelemällä   ja  asettamalla   sekä

,  sijoituksella  yhtälöön  muodostuu  toisen  kertaluvun  lineaarinen  ja  homogeeninen
differentiaaliyhtälö

(6.12)

jolloin yhtälö on muotoa (6.9), minkä perusteella sen ratkaisu on

(6.13)

joka on kaikkialla määritelty, kun  ei ole kokonaisluku (Davis, 1962, s. 67-69).  
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6.4. Besselin yhtälö ja Riccatin yhtälö

Koska  Besselin  yhtälö  on  toisen  kertaluvun  lineaarinen  differentiaaliyhtälö,  siitä  on  mahdollista
muodostaa sijoituksella Riccatin yhtälö, kuten kappaleessa 4.1. havaittiin.  Määrittelemällä  

jolloin  ja  sijoitus Besselin yhtälöön (6.1) tuottaa Riccatin yhtälön

(6.14)

Oletetaan  seuraavaksi,  että  funktio   on  vähintään  kahdesti  derivoituva  ja  kaikkialla
määrittelyalueessaan nollasta poikkeava. Määritellään  jolloin pätee

joka on Besselin yhtälö 

kun   ja  (Davis, 1962, s. 59). Täten Riccatin yhtälöstä on
mahdollista  muodostaa  Besselin  yhtälö.  Tällöin  Riccatin  yhtälöön  on  mahdollista  löytää  ratkaisu
Besselin funktioiden avulla. 

Esimerkki 6.6. Tarkastellaan yhtälöä 

(6.15)

Määrittelemällä  muodostuu

jonka  ratkaisu  muodostuu  1.  asteen  Besselin  funktioista.  Koska  kyseessä  on  positiivinen
kokonaisluku, yhtälön ratkaisu voidaan kirjoittaa 

(6.16)

Tällöin osion 6.2. tulosten nojalla funktiolle  pätee 
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jolloin yhtälön (6.15) ratkaisuksi saadaan

missä  on kuten (6.16) ja . 
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7. Opetusmahdollisuuksia lukiossa

Valtakunnallinen lukion opetussuunnitelma 2016 ei sisällä differentiaaliyhtälöitä (Opetushallitus 2015),
mutta eräissä Suomen lukioissa on mahdollista opiskella valinnainen differentiaaliyhtälöiden kurssi.
Esimerkiksi  Mikkelin  ja  Ristiinan  lukiossa,  Helsingin  matematiikkalukiossa  sekä  Nurmon  lukiossa
tarjotaan  differentiaaliyhtälöiden  kurssi.  Nämä kurssit  sisältävät  ensimmäisen  ja  toisen  kertaluvun
lineaariset  differentiaaliyhtälöt  sekä  separoituvat  differentiaaliyhtälöt  (Mikkelin  lukio  2016;  Nurmon
lukio 2016, 101; Helsingin matematiikkalukio 2016, 296). Riccatin yhtälöitä on mahdollista ratkoa niin
separoituvien kuin ensimmäisen ja toisen kertaluvun lineaaristen differentiaaliyhtälöiden yhteydessä.
Olennaista  on  valita  vaikeustasoltaan  opiskelijoille  sopivia  yhtälöitä,  ja  katsoa,  että  sijoituksella
muodostuvat differentiaaliyhtälöt ovat kohtuudella ratkottavissa. 

Tietyissä  tapauksissa  Riccatin  yhtälö  on  separoituva.  Tämä pätee  esimerkiksi  kun  kerroinfunktiot
  ja   ovat vakioita tai muotoa  , missä   on vakio. Separoituvien Riccatin yhtälöiden

ollessa vaikeustasoltaan sopivia ne soveltuvat ratkottaviksi lukion differentiaaliyhtälön kurssille. 

Esimerkki 7.1. Ratkaise differentiaaliyhtälö

Esimerkki 7.2. Ratkaise differentiaaliyhtälö 

alkuarvolla . 

Luvun 4 kappaleissa 4.1. ja  4.2. osoitettiin, että Riccatin yhtälöstä on sijoituksella muodostettavissa
ensimmäisen  kertaluvun  lineaarinen  ja  toisen  kertaluvun  lineaarinen,  homogeeninen
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differentiaaliyhtälö.  Tällöin  Riccatin  yhtälöiden  avulla  olisi  mahdollista  harjaannuttaa  opiskelijoita
ratkaisemaan  differentiaaliyhtälöitä  sijoitusmenetelmän  avulla.  Riippuen  siitä,  kuinka  syvällisesti
Riccatin yhtälöitä halutaan kurssilla käsitellä, voidaan joko määritellä sijoitettava funktio jonka kautta
mielivaltaisesta  Riccatin  yhtälöstä  muodostuu  lineaarinen  differentiaaliyhtälö,  tai  vaihtoehtoisesti
antaa opiskelijoille tehtävän yhteydessä suoraan valmiiksi määritelty funktio, joka sijoittaa yhtälöön. 

Kappaleessa 4.2. näytettiin, että Riccatin yhtälöstä voidaan muodostaa tunnetun ratkaisun  avulla
differentiaaliyhtälö

(7.1)

joten  Riccatin  yhtälöitä  on  mahdollista  ratkoa  ensimmäisen  kertaluvun  lineaaristen
differentiaaliyhtälöiden avulla.  Jos tämä Riccatin  yhtälön ratkaisutapa halutaan sisällyttää kurssiin,
voidaan ratkaisu Riccatin yhtälöön joko antaa opiskelijoille tunnettuna tai valita riittävän yksinkertainen
yhtälö,  jotta  ratkaisu  on  helposti  arvattavissa.  Etenkin  jos  muodostuvassa  yhtälössä (7.1)  kerroin

 on vakio, muodostuva lineaarinen differentiaaliyhtälö on yksinkertainen. 

Esimerkki 7.3. Ratkaise differentiaaliyhtälö 

Vihje: Sijoita yhtälöön .

Esimerkki 7.4. Eräs differentiaaliyhtälön

ratkaisu on . Ratkaise yhtälö.

Kappaleen 4.1. mukaisesti Riccatin yhtälöstä on muodostettavissa sijoituksella  toisen

kertaluvun lineaarinen, homogeeninen differentiaaliyhtälö. Tällöin muodostuva differentiaaliyhtälö on
vakiokertoiminen  Riccatin  yhtälön  kerroinfunktioiden  ,   ja   ollessa  vakioita,  jolloin

muodostuu differentiaaliyhtälö
(7.2)

missä ,  ja  ovat vakioita. 

Esimerkki 7.5. Ratkaise differentiaaliyhtälö 
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Esimerkki 7.6. Ratkaise differentiaaliyhtälö

 

Vihje: Sijoita yhtälöön . 
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