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ПОГЛАВЉЕ 7: 

ОЈЛЕРОВА ФОРМУЛА 
Решавање диференцијалних једначина 

 
 

Постоји мали број линеарних диференцијалних једначине које се могу решити аналитички. У свим 
случајевима када је немогуће наћи аналитичко решење или је до таквог решења крајње 
компликовано доћи, прибегава се нумеричким методама налажења приближног решења линеарне 
диференцијалне једначине. Ојлерова метода је најстарија и најједноставнија метода за решавање 
линеарних диференцијалних једначина. Линеарна диференцијална једначина је облика: 

 ,
dy

f x y
dx

  (1) 

 
У општем случају за сваку поједину тачку на графику је: 
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Приликом решавања диференцијалне једначине у интервалу од c  до d  познате су почетне вредности 

 0 0,x y . Извод на почетку се одређује из вредности  0 0,x y ,  
0
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потребно поделити на m  једнаких делова означених са 1n m   тачака. Ширина сваког 

подинтервала је 
d c
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 . Диференцијална једначина која има математички облик нагиба тангенте 

на функцију y  сада је: 
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Слика 1. Графички приказ Ојлерове методе за решавање диференцијалних једначина. 
 

 111 ,   kkkk yxfhyy  (2) 

Из вредности у првој тачки интервала  0 0,x y  на основу једначине 2 израчунамо вредност за 

функцију у другој тачки, 1y . 
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 0001 , yxfhyy   

Ако је тачка два довољно близу предходној тачки, израчуната вредност ће се незнатно разликовати 
од праве вредности функције. Што је већи број подела мање је растојање између две суседне тачке. 

    

     
Слика 2. Графички приказ решавањадиференцијалне једначине Ојлеровом формулом за различити 
број подинтервала: 1, 2, 4 и 8.  
 
Вредност функције у свакој следећој тачки се рачуна на основу вредности из претходне тачке и све 
тако док се не стигне до краја интервала. Вредност независно променљиве је одређена величином 
подинтервала. За сваку следећу тачку вредност независно променљиве се повећава за h . 

1k kx h x    

 (3) 
Пример 1. 
Наћи приближно решење диференцијалне једначине 'y y x   за 1x   када је интервал подељен на 5 

и 10 једнаких делова. Почетни услови су    0 0, 0,1x y  . 

Аналитичко решење: 2 1xy e x    . 
 
Решење: 
 

Поставка задатка 

Појам  Ознака  Вредност

Почетна вредност за x  x0 =  0 

Почетна вредност за y  y0 =  1 

Број подинтервала  m =  5 

Број тачака  n = m+1 =  6 

Вредност за x у последњој (петој)  тачки  x5 =  1 

Ширина подинтервала 
h = (x5‐ x0)/m 

= 
0,2 
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Редни 
бр. тачке 

Вредност за x у 
одговарајућој 

тачки 

Вредност за y у 
одговарајућој 

тачки 
Први извод  

     

i  xi  yi  y' (xi)  h * y' (xi)  yi + h * y' (xi) 

1  0  1  1  0,1  1,1

2  0,2  1,2  1,4  0,28  1,48

3  0,4  1,48  1,88  0,376  1,856

4  0,6  1,856  2,456  0,4912  2,3472

5  0,8  2,3472  3,1472  0,62944  2,97664

6  1  2,97664  3,97664  0,795328  3,771968

 
 

Поставка задатка 

Појам  Ознака  Вредност

Почетна вредност за x  x0 =  0 

Почетна вредност за y  y0 =  1 

Број подинтервала  m =  10 

Број тачака  n = m+1 =  11 

Вредност за x у последњој (петој)  тачки  x10 =  1 

Ширина подинтервала 
h = (x10‐ x0)/m 

= 
0,1 

 

Редни 
бр. тачке 

Вредност за x у 
одговарајућој 

тачки 

Вредност за y у 
одговарајућој 

тачки 
Први извод  

     

i  xi  yi  y' (xi)  h * y' (xi)  yi + h * y' (xi) 

1  0  1  1  0,1  1,1

2  0,1  1,1  1,2  0,12  1,22

3  0,2  1,22  1,42  0,142  1,362

4  0,3  1,362  1,662  0,1662  1,5282

5  0,4  1,5282  1,9282  0,19282  1,72102

6  0,5  1,72102  2,22102  0,222102  1,943122

7  0,6  1,943122  2,543122  0,254312  2,1974342

8  0,7  2,1974342  2,8974342  0,289743  2,48717762

9  0,8  2,48717762  3,28717762  0,328718  2,815895382

10  0,9  2,815895382  3,715895382  0,37159  3,18748492

11  1  3,18748492  4,18748492  0,418748  3,606233412

 


