
Numerisk Løsning af Differentialligninger
Eulers og Runge-Kutta´s metoder.

         Jacob Nielsen
1

  Betragt en differentialligning af typen:

hvor f(y) er en kontinuert funktion.

  Differentialligningen kan løses numerisk med programmer som FPRO ved successivt at beregne punkter på

løsningskurven. De anvendte formler ved henholdsvis Eulers- og den forbedrede Eulers metode er:

  Hvis vi f.eks.  ser på differentialligningen y´= 2y = f(y) med y(0)=3, der har eksponentielle udviklinger som

løsning, får vi med dt = 1 følgende punkter på grafen:

t y-Euler y-F.Euler 3*exp(2*t)

0 3 3 3

1 9 15 22,16717

2 27 75 163,7945

3 81 375 1210,286

4 243 1875 8942,874

5 729 9375 66079,4

6 2187 46875 488264,4

7 6561 234375 3607813

8 19683 1171875 26658332

9 59049 5859375 1,97E+08

10 177147 29296875 1,46E+09

11 531441 1,46E+08 1,08E+10

12 1594323 7,32E+08 7,95E+10

13 4782969 3,66E+09 5,87E+11

  Hverken Eulers- eller den forbedrede Eulers metode giver i dette tilfælde en særlig god tilnærmelse til den

eksakte løsning. Det skyldes naturligvis de forholdsvis store tidsskridt: dt = 1. Regn selv de første punkter efter,

inden du læser videre.
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  Ifølge Heefelt  er algoritmen den samme for 2.ordens Runge-Kutta-metoden og den forbedrede Eulers metode,2

og for Runge-Kuta løsninger til differentialligninger af typen y´=f(y) kan man give et godt bud på fejlen som

funktion af skridtlængden. Ifølge Heefelt p.37-38 gælder der for 2.ordens Runge-Kutta og dermed for forbedret

Euler: 

n+1 n+1hvor a er værdien af y beregnet i to skridt med skridtlængden dt og b er værdien af y  beregnet med et skridt

med den dobbelt længde. Vi skal således blot sammenligne ( hver andet af ) punkterne beregnet med en given

skridtlængde med punkterne beregnet med den dobbelte skridtlængde - for at vurdere beregningens nøjagtighed.

Eksempel fald med luftmodstand

  Hvis vi antager, at luftmodstanden er proportional med kvadratet på farten, får vi når højden y regnes positiv

opad:

Nedenfor angives såvel algoritmen hørende til Eulers- som den forbedrede Eulers metode.

Euler:

Programteknisk er det lettest at definere funktionen f(v), hvorefter programmet i FPRO med  den forbedrede

Eulers metode ser ud som følger:

KLAR

  k  :=0.02

  g  :=9.816

    func f(x):=k*x^2-g

  v  :=0

   t  :=0

  dt :=0.01

LØKKE

   v  :=v+(dt/2)*(f(v)+f(v+f(v)*dt))

   t  := t+dt

  På næste side ses en udvidet udgave af programmet, hvor betydningen af skridtlængden undersøges.

Programfilen kan hentes på hjemmesiden: www.jacob9.dk under matematik...analyse.
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  { Fald med luftmodstand      Fil:faldrk2h.fpr      Jacob Nielsen }

{********************************************************************}

  { Eksempel på løsning af differentialligning af formen y´=f(x) ved hjælp af "Forbedret Eulers metode - }

  { også kaldet "Andenordens Runge-Kuta" }

  { Betydningen af integrationsskridtets længde undersøges }

  { Først defineres to konstanter }

  k :=0.02        { Regulerer luftmodstanden betydning }

  g :=9.816       { Tyngdeaccelerationen }

  { Nogle variable defineres og tildeles en startværdi }

  v :=0            { Farten i m/s }

  t :=0            { Tiden i s }

  dt:=0.5          { Tidsskridt mellem beregnede punkter på (t;v)-graf }

  { v´= f(v) - funktionen f(v) defineres }

    func f(x):=k*x^2-g   { Luftmodstand proportional med kvadratet på hastigheden }

LØKKE

  { 2.ordens Runge-Kutta integration }

  v:=v+(dt/2)*(f(v)+f(v+f(v)*dt))

  t:= t+dt

  { Efter to sekunder halveres, og der startes forfra }

  IF t>2 THEN

    dt:=dt*0.5

    v :=0

    t :=0

  

 ENDIF 


