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5.1. Wprowadzenie

Rozdział ten nie jest ogólnym przeglądem numerycznych metod rozwiązywania zagad-
nień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych Initial Value Problem (IVP),
określanych inaczej jako problemy Cauchy’ego. Uwagę zwrócimy przede wszystkim na
zagadnienia z równaniami źle uwarunkowanymi. W takich przypadkach – nie najczęściej
pojawiających się w praktyce obliczeniowej – można osiągnąć wyższą efektywność, stosując
specyficzne (adresowane) dla tych równań metody.

Rozpoczniemy od kilku zdań o podstawowych pojęciach – w jaki sposób będą tu
interpretowane i oznaczane. Pierwsze sekcje rozdziału są poświęcone głównej idei każdej
z omawianych metod, a dalsze – wybranym algorytmom stosowanym w ich implementacjach.
Szczegółowy opis eksperymentu numerycznego ukazującego specyfikę rozwiązywania zagad-
nienia początkowego ze źle uwarunkowanym równaniem różniczkowym jest treścią osobnego
rozdziału 6.

Postawienie problemu, oznaczenia

Zadane jest równanie różniczkowe zwyczajne i warunki początkowe

y′(x) =
dy
dx

= f (x,y), x ∈ [x0,xk], y ∈C1[x0,xk] (5.1)

y(x0) = y0.

W przypadku układu równań różniczkowych funkcja prawej strony równania jest funkcją
wektorową f(x,y), czyli f : Rn+1→ Rn.

Numeryczne rozwiązywanie zagadnienia początkowego polega na zastosowaniu aprok-
symacji – oznaczmy ją symbolem A(h), zwracając uwagę na zależność od parametru h –
za pomocą której wyznaczamy w punktach x1 < x2 < .. . < xN = xk przybliżone warto-
ści y1,y2, . . . ,yN rozwiązania dokładnego y(x1),y(x2), . . . ,y(xN), czyli yn oznaczać będzie
przybliżenie wartości dokładnej y(xn). Różnica hn = xn+1− xn (w szczególnym przypadku,
w metodach stałokrokowych, hn = h = const dla każdego n) jest krokiem rozwiązania.
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5.1. Wprowadzenie

Metoda A jest metodą kkk-krokową wtedy, gdy wyznacza wartość yn+1 na podstawie war-
tości rozwiązania lub wartości funkcji prawej strony równania różniczkowego f obliczonych
w k poprzednich krokach, czyli

yn+1 = A(h,yn+1,yn . . . ,yn−k+1, f (xn+1,yn+1), f (xn,yn), . . . , f (xn−k+1,yn−k+1)). (5.2)

Dla uproszczenia zapisu przyjęliśmy, że krok jest stały. Dalszym uproszczeniem zapisu będzie
pozostawienie w nawiasie tylko pierwszego argumentu A(h).

Błąd lokalny ∆yn+1 aproksymacji metody jest różnicą

∆yn+1 = y∗n+1− y(xn+1),

gdzie
y∗n+1 = A(h,y(xn), . . . ,y(xn−k+1, f (xn,y(xn)), f (xn−k+1,y(xn−k+1)))

jest błędem jednego kroku, przy założeniu, że aproksymacja została wyznaczona z wartości
dokładnego rozwiązania. Szczegółową analizę można znaleźć np. w [1, s. 52].

Algorytmy sekwencyjne dla zagadnienia początkowego wyznaczają kolejne wartości
yn+1 na podstawie wartości obliczonych w poprzednich krokach – wyznaczonych też z pew-
nym błędem lokalnym. Zachodzi zjawisko przenoszenia się błędu. Błąd globalny metody
w kroku n jest różnicą

yn+1− y(xn+1),

gdzie yn+1 jest wartością obliczoną zgodnie z równaniem (5.2).
Szczególną uwagę w tym rozdziale będziemy zwracać na metody niejawne. Do rozróż-

nienia metod jawnych od niejawnych pomocne jest wyrażenie (5.2). Jeżeli yn+1 występuje
w tym wyrażeniu tylko po lewej stronie, to jest to metoda jawna, a w przypadku postaci
uwikłanej (ze względu na yn+1), metodę tę określamy jako niejawną.

Określenie (5.2) wskazuje na zależność aproksymacji od długości kroku h. Wszystkie
opisywane w tym rozdziale metody spełniają warunek zbieżności aproksymacji do rozwią-
zania dokładnego, gdy h→ 0.

Do porównań efektywności metod używa się pojęcia rzędu dokładności (rzędu zbieżno-
ści). Jeżeli przez y(h)n oznaczymy wartość aproksymacji A(h) wartości dokładnej y(xn) i

||y(xn)− y(h)n || ≤ O(hp),

to liczbę p nazywamy rzędem zbieżności metody.
Jeżeli rozwiązanie y(x) ∈Cp+1, to dla metody rzędu p zachodzi

∆n+1 =Cp+1hp+1
n+1

dp+1y(xn+1)

dxp+1 +O(hp+2), (5.3)

a Cp+1 jest stałą błędu.
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5. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE: ZAGADNIENIE POCZĄTKOWE

Stabilność rozwiązania numerycznego

Wobec szerokiego dostępu w literaturze (np. [2, 3]) do ścisłej definicji pojęcia stabilności
z wieloma jej odmianami przedstawimy tu tylko skrócone wprowadzenie do tego tematu.

Określenie stabilności w sensie Lapunowa stosuje się zarówno do systemów ciągłych, jak
i dyskretnych. Numeryczne rozwiązywanie równania różniczkowego wymaga dyskretyzacji
zmiennej niezależnej x. Zastosowanie określonego algorytmu rozwiązywania numerycznego
prowadzi do utworzenia równania różnicowego z parametrem h. Równanie takie wiąże
zależności wynikające z równania różniczkowego i ze schematu metody numerycznej. Dla
liniowej funkcji f (np. y′ = Ay) i liniowej metody numerycznej (np. z grupy liniowych
metod wielokrokowych) – oznaczmy ją przez M(h) – równanie różnicowe jest liniowe, ze
stałą, ale zależną od h macierzą odwzorowania – oznaczmy ją jako B(h). Rozwiązanie
numeryczne metodą M z krokiem h równania y′ = Ay leży w obszarze stabilności absolutnej,
jeżeli moduły pierwiastków wielomianu charakterystycznego macierzy B(h) są mniejsze lub
równe 1, z tym że równe 1 są nieliczne.

Nie wszystkie równania różniczkowe równie łatwo rozwiązuje się metodami numerycz-
nymi. Szczególne trudności sprawiają tzw. równania źle uwarunkowane (stiff equations).
W krótkich przedziałach zmiennej x występują zmiany wartości rozwiązań y takich równań
o kilka rzędów wielkości. Efekt ten może się pojawić, jeżeli części rzeczywiste wszystkich
wartości własnych λi macierzy jakobianowej funkcji f są ujemne ℜ(λi) < 0, natomiast
maxi(ℜ(λi)) << mini(ℜ(λi)) [4]. Zagadnienie to jest dokładniej analizowane w np. [2, 5].
Rozwiązywaniu tego typu równań poświęcimy w tym i następnym rozdziale najwięcej uwagi.

Metodą będącą podstawą, punktem wyjścia do innych metod jest metoda Eulera, która
w wersji jawnej jest opisywana schematem

yn+1 = yn +h f (xn,yn).

Jej algorytm jest prosty, ale do osiągnięcia dobrej dokładności wymaga użycia krótkiego
kroku. Konstruowanie schematów (metod) dostarczających dokładniejsze przybliżenia było
(i jest) rozwijane zasadniczo w dwóch kierunkach – liniowych metod wielokrokowych
i jednokrokowych metod Rungego–Kutty. Najważniejsze elementy metod obu tych grup będą
omówione w następnych podrozdziałach.

5.2. Liniowe metody wielokrokowe (LMWK)

Liniowe metody wielokrokowe korzystają w kolejnym n+1 kroku z liniowej kombinacji
obliczonych w krokach poprzednich (i ewentualnie bieżącego) przybliżeń yn+1,yn,yn−1, . . .

i f (xn+1,yn+1), f (xn,yn), f (xn−1,yn−1), . . ..
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5.2. Liniowe metody wielokrokowe (LMWK)

5.2.1. Metody wyprowadzane z metod całkowania

Po obustronnym scałkowaniu równania (5.1) otrzymujemy

y(xn+1) = y(xn)+

xn+1∫
xn

f (x,y(x))dx.

Idea metod wywodzących się z numerycznych metod całkowania polega na aproksymacji
rozwiązania równania różniczkowego przez zastąpienie całki z funkcji f całką z wielomianu
interpolacyjnego o węzłach w punktach xi, w których są obliczane przybliżone wartości
rozwiązania. Przepis na przybliżone rozwiązanie dostajemy po przybliżeniu całki funkcji
prawej strony równania wybraną kwadraturą. Nawiązując do klasyfikacji Q.q.M.m (rozdz. 3)
możemy zapisać

yn+1 = yn−q +h
M

∑
j=m

β j f (xn+1− j,yn+1− j).

W przypadku gdy q = 1, otrzymujemy metody Adamsa. Grupę metod Adamsa–Bashfortha
(AB) tworzą metody jawne (ze współczynnikiem β0 = 0), a to oznacza, że zastosowana jest
kwadratura otwarta, która oblicza całkę, nie korzystając z wartości funkcji na prawym końcu
przedziału (jeżeli h > 0). Stosowanie metod tej grupy jest obliczeniowo tanie – wymaga
jednokrotnego obliczenia wartości funkcji fn = f (xn,yn) oraz sumy wartości funkcji fi, i < n
obliczonych w poprzednich (M−m) krokach.

Metody Adamsa–Moultona (AM) są metodami niejawnymi (β0 6= 0). Obliczenie warto-
ści yn+1 wymaga zastosowania algorytmu iteracyjnego rozwiązywania równań nieliniowych.
Powszechnie stosowana jest metoda predyktor – korektor (PECE, a ogólnie PE(CE)k, gdzie
P – predykcja, C – korekcja, E – ewaluacja, k – liczba etapów ewaluacji i korekcji). Na
pierwszym etapie (predykcji) stosowana jest metoda jawna, a na etapach korekcji – niejawna.

W drugiej i następnych korekcjach zamiast yp
n+1 wstawia się do prawej strony wartość

yc
n+1 obliczoną na poprzednim etapie korekcji. Przy odpowiednim doborze rzędów metody

predyktora i korektora najlepszą efektywność algorytmu uzyskuje się po jednym etapie
korekcji. Taki algorytm z użyciem metody AB na etapie predykcji i metody AM jako korektora
oznacza się skrótem ABM.

Metoda predyktor – korektor jest metodą nadrzędną mającą dwa etapy. W każdej z nich
używa się metody bardziej elementarnej – AB i AM:

– etap predykcji:

yp
n+1 = yn +

h
24

(−9 fn−3 +37 fn−2−59 fn−1 +55 fn) ,

– etap korekcji:

yc
n+1 = yn +

h
24
[

fn−2−5 fn−1 +19 fn + f (tn+1,y
p
n+1)

]
.
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5. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE: ZAGADNIENIE POCZĄTKOWE

Estymacja błędu lokalnego

Stałe błędu metod AB i AM są wyznaczone analitycznie. Metody PECE, posługując
się dwoma przybliżeniami tej samej całki, umożliwiają wykorzystanie tych przybliżeń do
oszacowania błędu. Estymacja Milnego błędu lokalnego metody PECE wyraża się wzorem

∆n+1 ≈
Cc

n+1

Cp
n+1−Cc

n+1

(
yc

n+1− yp
n+1

)
.

Metody Adamsa są stabilne w sensie stabilności absolutnej [3, s. 80], ale obszary stabilno-
ści maleją, gdy wzrasta rząd (razem z liczbą kroków) (zob. [4]). Wykresy obszarów stabilności
metod Adamsa jawnych i niejawnych oraz typu predyktor – korektor są dostępne np. w [5].

5.2.2. Metody wyprowadzane z metod różniczkowania

Do najważniejszych metod tej grupy należą metody wstecznego różniczkowania –
Backward Differentiation Formulas (BDF). Idea tych metod jest podobna do idei metod
Adamsa – też korzystają z wielomianu interpolacyjnego opartego na węzłach wyznaczonych
w poprzednich krokach. Jednak w metodach BDF nie jest obliczana całka, lecz pochodna
tego wielomianu. Wartość tej pochodnej jest przyrównywana do wartości funkcji f obliczonej
w punkcie xn w wersjach jawnych tej metody albo w xn+1 w wersjach niejawnych (bardziej
popularnych).

Poniżej podano elementarny przykład wyprowadzenia dwuetapowej, niejawnej metody
BDF2 z trzypunktowej formuły ilorazu różnicowego.
Wśród numerycznych metod różniczkowania wymienialiśmy metodę trzypunktową wstecz
(zob. wzór (1.6)). Po zastosowaniu nowych oznaczeń otrzymujemy

y′(tn+1)≈
1

2h
(yn−1−4yn +3yn+1) .

Korzystając z równości (5.1), otrzymujemy przepis na yn+1 przybliżoną wartość rozwiązania
równania różniczkowego w punkcie xn+1:

yn+1 =
2
3

h f (xn+1,yn+1)+
1
3
(4yn− yn−1) .

Niejawne, k-krokowe metody BDF są określone ogólnym wzorem w standardowej
formie

k

∑
j=0

α jyn+ j−k+1 = hβk f (xn+1,yn+1). (5.4)

Sposób wyznaczenia wartości współczynników α i β jest dość złożony, dostępny np. w [1].
Zwarty zapis algorytmu uzyskuje się przez utworzenie wielomianu interpolacyjnego we
wstecznej postaci Newtona z użyciem różnic dzielonych.
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5.2. Liniowe metody wielokrokowe (LMWK)

Obszar stabilności absolutnej tych metod, podobnie jak metod Adamsa, zmniejsza się ze
wzrostem liczby kroków k (szerszy opis w np. [3]).

Modyfikacją metod BDF są metody NDF (Numerical Differentiation Formulas). Do
formuły (5.4) wprowadza się parametr κ . Wartość tego parametru jest wyznaczona (doświad-
czalnie) tak, aby uzyskać najlepszy kompromis między efektywnością (rzędem) i stabilno-
ścią metody1. Szczegóły metod NDF są dostępne w np. [4, 6]. Możliwości poprawy tego
kompromisu kończą się, gdy liczba kroków k osiąga wartość 5. Dlatego publikowane tabele
współczynników tych metod obejmują wersje dla liczby kroków 1–5.

Eksperyment 5.1. Porównanie zależności błędu metod wielokrokowych od kosztu
(długości kroku) – w odniesieniu do metody Rungego–Kutty

Obliczenia zostały przeprowadzone dla równania różniczkowego drugiego rzędu
(zaczerpniętego z opisu funkcji bvp5c w dokumentacji MATLAB-a [źródło: https:/ /
www.mathworks.com/help/matlab/ref/bvp5c.html]):

d2y
dx2 +

2
x

dy
dx

+
1
x4 y = 0. (5.5)

Warunek początkowy: x0 =
1

3π
, y(x0) = 0, dy

dx

∣∣∣
x=x0

= 1
9π2 .

Rozwiązanie analityczne wyraża się wzorem

y(x) = sin
(

1
x

)
− 1

x2 cos
(

1
x

)
.

Równanie (5.5), po przekształceniu na układ dwóch równań pierwszego rzędu, zostało
rozwiązane numerycznie dwoma metodami wielokrokowymi (Adamsa ABM4 i BDF4) oraz
– dla porównania wyniku – metodą Rungego–Kutty też rzędu czwartego (RK4).

Metoda ABM4 została użyta w wersji predyktor – korektor PECE z jednym etapem
korekcji. Koszt obliczeniowy jednego kroku jest równy 2 – obliczenie wartości funkcji f raz
na etapie predykcji i raz na etapie korekcji.

Jako przykład metody wstecznego różniczkowania zastosowano niejawną metodę BDF4
z algorytmem Newtona2 rozwiązywania równania uwikłanego. W każdym kroku wystarczyła
jedna iteracja metody Newtona (z macierzą jakobianową i startowym przybliżeniem obli-
czonym z ekstrapolacji z dwóch ostatnich kroków) do osiągnięcia błędu residuum równania
niejawnego na poziomie 10−15. Zatem koszt jednego kroku to jednokrotne obliczenie wartości
funkcji i macierzy jakobianowej. Do tego kosztu można dodać koszt (znikomy w przypadku
układu tylko dwóch równań) rozwiązania liniowego układu równań z macierzą jakobianową.

Obie użyte metody 4-krokowe wymagały wstępnie obliczonych wartości rozwiąza-
nia w trzech pierwszych krokach (i wartości początkowej). Aby nie wprowadzać błędu

1Dokładniejsza analiza wymaga wprowadzenia pojęcia stabilności A(α) [5].
2Określenie algorytmu lub metody skrótem „Newtona” będzie w rozdziałach 5 i 7 zastępować pełną nazwę

„Newtona–Raphsona”.
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wyznaczenia tych wartości, obliczono je (w sposób niemożliwy do zastosowania w praktyce),
korzystając z rozwiązania analitycznego.

Jako odniesienie do metod jednokrokowych wybrano popularną, jawną metodę
Rungego–Kutty RK4, dla której kosztem obliczeniowym jest 4-krotne obliczenie wartości
funkcji f .

Na rysunku 5.1 przedstawiono wykres normy błędu końca trajektorii. Punkt końcowy
trajektorii został wyznaczony z rozwiązania analitycznego.

n
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10
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BDF4

RK4

Rys. 5.1. Błędy metod wielokrokowych (ABM4 i BDF4) oraz jednokrokowej (RK4).
Na osi poziomej – liczba połowień przedziału n, długość kroku h = (xk− x0)/2n

Wykres wskazuje na najlepszą efektywność metody ABM4 dla krótkich kroków –
osiąga taką samą dokładność jak RK4 przy dwukrotnie mniejszym koszcie obliczeniowym.
We wszystkich wynikach uzyskanych z wykorzystaniem badanych metod szum numeryczny
stanowi dominującą część błędu, gdy (h/x)p osiąga wartości rzędu dokładności maszynowej
(p – rząd metod, p = 4).

5.2.3. Podsumowanie LMWK

Wspólne cechy liniowych metod wielokrokowych wymieniono poniżej.

– Wobec braku informacji o wartościach rozwiązania dla x < x0 nie mogą być stosowane
w pierwszych krokach algorytmu.
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5.3. Metody Rungego–Kutty (metody RK)

– Koszt obliczeniowy jednego kroku metod jawnych jest minimalny i nie zależy od
rzędu metody. Jest to jednokrotne obliczenie wartości funkcji f . W przypadku metod
niejawnych koszt ten wzrasta co najmniej o jedno dodatkowe obliczenie wartości f
(w metodach predyktor – korektor z jednym etapem korekcji) lub więcej, jeżeli zadana
dokładność znalezienia przybliżenia rozwiązania wymaga większej liczby iteracji algo-
rytmu rozwiązującego równanie uwikłane.

– Zmiana długości kroku z kroku na krok jest bardziej kosztowna niż w przypadku metod
jednokrokowych.

– Obszar stabilności absolutnej zmniejsza się ze wzrostem rzędu metody.

5.3. Metody Rungego–Kutty (metody RK)
Metody wielokrokowe korzystają z wartości szukanej funkcji lub jej pochodnej obli-

czonych w poprzednich krokach: (xn−1,yn−1), (xn−2,yn−2), . . .. Metody RK są metodami
jednokrokowymi – cała informacja przekazywana z poprzednich kroków jest ograniczona do
wartości przybliżenia rozwiązania yn w xn.

U podstaw konstrukcji metod RK jest założenie, że funkcja f prawej strony równania
różniczkowego (5.1) zmiennych x i y należy do klasyCp, p jest rzędem metody. Wtedy możliwa
jest realizacja idei jak najlepszego przybliżenia otrzymywanego rozwiązania do rozwiązania
dokładnego w otoczeniu punktu xn drogą zrównania początkowych p+1 wyrazów rozwinięcia
w szereg Taylora obu rozwiązań, tj. rozwiązania dokładnego i rozwiązania otrzymanego
z formuły (5.1). Rozwiązania te rozwijane są względem zmiennej x w punkcie xn. Zrównanie
początkowych wyrazów wymaga tożsamościowej równości jednoimiennych wyrazów obu
szeregów. Zauważmy, że funkcja ta jest funkcją złożoną – f (x,y(x)) – a zatem kolejne wyrazy
szeregu Taylora zawierają szybko rosnącą liczbę różnoimiennych składników. Liczba warun-
ków tożsamościowej równości odpowiednich wyrazów w kolejnych wyrazach rozwinięcia
w szereg rośnie szybciej niż liniowo.

5.3.1. Jawne metody Rungego–Kutty (Explicit Runge–Kutta, ERK)

Ogólny schemat jawnej, K-etapowej metody Rungego–Kutty (Explicit Runge–Kutta,
ERK) jest zapisywany jako suma ważona wartości funkcji prawej strony równania różnicz-
kowego f w kolejnych etapach jednego kroku

yn+1 = yn +h
K

∑
i=1

biki, bi ≥ 0,

gdzie:
k1 = f (xn,yn),
k2 = f (xn + c2h, yn +ha21k1),
k3 = f (xn + c3h, yn +ha31k1 +ha32k2),...
kK = f (xn + csh, yn +haK,1k1 +haK,2k2 + . . .+haK,K−1kK−1).
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Powszechnie stosuje się skrócony zapis współczynników metod RK za pomocą tablicy
Butchera. W ogólnym przypadku wszystkich metod Rungego–Kutty ma ona pełną postać

c1 a11 a12 · · · a1,K−1 a1,K

c2 a21 a22 · · · a2,K−1 a2,K

c3 a31 a32 · · · a3,K−1 a3,K
...

...
...

...
...

...
cs aK,1 aK,2 · · · aK,K−1 aK,K

b1 b2 · · · bK−1 bs

a w przypadku metod jawnych współczynniki a na przekątnej i nad nią są zerowe, więc są
pomijane

0
c2 a21

c3 a31 a32

c4 a41 a42 a43
...

...
...

...
. . .

cs aK,1 aK,2 aK,3 · · · aK,K−1

b1 b2 b3 · · · bK−1 bs

Wyznaczenie przybliżonego rozwiązania w n + 1 kroku popularnej 4-etapowej metody
Rungego–Kutty czwartego rzędu (RK4) wymaga czterokrotnego obliczenia funkcji prawej
strony równania

k1 = f (xn,yn)

k2 = f (xn +
1
2

h, yn +
1
2

hk1)

k3 = f (xn +
1
2

h, yn +
1
2

hk2)

k4 = f (xn +h, yn +hk3)

oraz średniej ważonej, która reprezentuje przybliżoną wartość całki z funkcji prawej strony
równania na przedziale [xn,xn+1]

yn+1 = yn +h
(

1
6

k1 +
1
3

k2 +
1
3

k3 +
1
6

k4

)
.

Poniżej zamieszczono dwie tabele Butchera – dla metody RK4 i dla tzw. 3/8 RK, mniej
popularnej, choć wskazywanej jako lepsza [3, s. 138].
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Rząd jawnych metod Rungego–Kutty

Jak wspomniano, konstrukcja metod RK zapewnienia tożsamościową równość wyrazów
rozwinięcia wokół h = 0 w szereg Taylora równania dokładnego i jego aproksymacji. Jeżeli ta
zgodność jest osiągnięta dla wszystkich jednomianów z potęgami do hp włącznie, to metoda
jest rzędu p. Ponieważ liczba jednomianów z coraz wyższymi potęgami h rośnie z liczbą
etapów szybciej niż liniowo, to osiągalny rząd metody rośnie wolniej niż liniowo. Tabela 5.1
zawiera zestawienie liczby warunków zgodności oraz maksymalnych rzędów przy rosnącej
liczbie etapów [1, s. 192, 195, 3, s. 154].

Tabela 5.1
Tabela maksymalnych wartości rzędu metod ERK

Liczba etapów K 1 2 3 4 6 7 9 11 . . .

Liczba warunków 1 2 4 8 17 37 85 200 486 1205 . . .

Maks. rząd ppp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . .

Przyczyną popularności RK4 jest jej położenie przed „progiem utraty rzędu”, a więc
wtedy gdy stosunek kosztu obliczeniowego (liczby etapów) do rzędu jest korzystny.

5.3.2. Niejawne metody Rungego–Kutty (Implicit Runge–Kutta, IRK)

Może pojawić się pytanie o celowość stosowania metod niejawnych, z uwikłaną za-
leżnością zmiennych, skoro znajdowanie rozwiązania równań w uwikłanej postaci wymaga
stosowania iteracyjnych algorytmów, które mogą okazać się kosztowne, a nawet niezbieżne?
W literaturze z lat 80. można spotkać następujące poglądy: „Konieczność rozwiązywania
w każdym kroku układu nieliniowego określa się wręcz jako ogromne i odstraszające zadanie
obliczeniowe” [1, s. 216]. I dalej „Skutkiem dużej pracochłonności metod niejawnych,
celowość ich stosowania odnotowuje się jedynie w przypadku równań źle uwarunkowanych”.
Czy poglądy te są jeszcze słuszne, pokaże przede wszystkim rozdział następny, a w niniejszym
przedstawimy najczęściej stosowane metody tej grupy.
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Przykład prostego równania źle uwarunkowanego

Porównajmy jawną i niejawną metodę Eulera w zastosowaniu do źle uwarunkowanego
równania – gdy parametr a = 50

dy
dx

+ay = acos(x). (5.6)

Analityczne rozwiązanie ogólne ma postać

y(x) =C exp(−ax)+
a

1+a2 sin(x)+
a2

1+a2 cos(x).

Na rysunku 5.2 linią niebieską są zaznaczeni przedstawiciele rodziny rozwiązań dla
parametru a = 50, a czarną – rozwiązanie analityczne dla zadanego warunku początkowego
y(0) = 0. Punkty oznaczone czerwonymi okręgami są rozwiązaniem numerycznym otrzyma-
nym niejawną metodą Eulera z krokiem h = 0,5.

-0.5 0 0.5 1 1.5 2
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Rys. 5.2. Rodzina rozwiązań analitycznych (linie ciągłe) i wynik niejawnej metody Eulera (kółka)

Zamierzeniem autorów tego przykładu – Curtissa i Hirschfeldera (1955) [za: 5] było
zaskoczenie czytelnika dokładnością tak elementarnej metody w wersji niejawnej. Trzeba
zaznaczyć, że w obliczaniu kosztu należy uwzględnić iteracyjne szukanie przybliżenia yn+1

w równaniu o niejawnej formie. Zastosowano tu metodę Newtona rozwiązywania równań nie-
liniowych. Zadana dokładność 10−14 została osiągnięta w pierwszym kroku po 13 iteracjach,
a w każdym następnym – już po pierwszych iteracjach.
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Dla porównania na rysunku 5.3 przedstawiono wyniki rozwiązania tego samego zadania
jawną metodą Eulera przy zadanym kroku h = 1/26 oraz przy użyciu procedury MATLAB-a
ode45 stosującego algorytm adaptacyjny Dormanda–Prince’a z jawną metodą RK4(5) przy
zadanej dokładności 10−12. Algorytm Eulera obliczał wartość funkcji f 52 razy, a RK4(5)
63 razy. Eksperyment ten miał pokazać, że są równania, dla których metoda niejawna może
okazać się metodą mniej kosztowną.
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0.5
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1.5

2

Rys. 5.3. Rozwiązanie analityczne (linia ciągła), wyniki jawnej metody Eulera (krzyżyki)
oraz procedura MATLAB-a ode45 (kółka)

Rząd niejawnych metod Rungego–Kutty

Butcher [7] przedstawił warunki zgodności kolejnych wyrazów rozwinięć w szereg
Taylora, o których była mowa na początku rozdziału, w postaci tzw. warunków uproszczonych
(simplifying conditions). Odpowiednia definicja [3] określa je następująco.

Definicja 5.1. K-etapowa metoda RK wypełnia warunki uproszczone, jeżeli warunki

B(p) :
K

∑
i=1

bick−1
i = 1/k,k = 1, . . . , p

C(q) :
K

∑
j=1

ai jck−1
j = ck

i /k, i = 1, . . . ,K,k = 1, . . . ,q

D(r) :
K

∑
i=1

bick−1
i ai j = b j

(
1− ck

j

)
/k, j = 1, . . . ,K,k = 1, . . . ,r

są spełnione.
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Służą one do sformułowania twierdzenia o osiągalnym stopniu metody w zależności od
wartości liczb p,q i r.

Twierdzenie 5.1 [7]
Rząd zbieżności K-etapowej metody RK jest równy p, jeżeli są spełnione warunki uproszczone
B(p), C(l) i D(m) z

p≤min{l +m+1,2l +2q}. (5.7)

Z twierdzenia tego wynikają wnioski dla konstrukcji metod niejawnych. Pierwszy wnio-
sek dotyczy maksymalnego rzędu K-etapowej metody niejawnej równego 2K. Osiągnąć go
można przy zastosowaniu metody Gaussa wywodzącej się z kwadratury Gaussa–Legendre’a
opartej na węzłach ci w pierwiastkach wielomianu Legendre’a stopnia K. Przedział [−1,1],
w którym leżą te pierwiastki, jest przesunięty i przeskalowany do przedziału [xn,xn+1].

Drugi wniosek dotyczy konsekwencji przesunięć węzłów z pozycji optymalnych – to
zagadnienie było poruszane w podrozdziale 3.3. Przesunięcie węzła na granicę przedziału
uniemożliwia spełnienie wszystkich warunków uproszczonych w takim samym wymiarze
jak w przypadku kwadratury Gaussa–Legendre’a, co skutkuje obniżeniem możliwego do
osiągnięcia rzędu metody. Przesunięcie jednego węzła na granicę przedziału prowadzi do
metod Radaua – na granicę dolną (Radau-I) oraz górną (Radau-II). W przypadku ustawienia
węzłów na obu granicach otrzymujemy grupę metod Lobatta-III. O wyborze konkretnej
metody z tej grupy decyduje to, które z warunków (5.7) nie będą spełnione do maksymalnego
indeksu p, l,m. W literaturze (np. [5, s. 81, 8], http:/ /homepage.math.uiowa.edu/~ljay /
publications.dir /Lobatto.pdf, https:/ /en.wikipedia.org/wiki /Runge-Kutta-methods) można
znaleźć zestawienia takich metod i granic, dla których warunki uproszczone są spełniane.
Przykład tablicy Butchera – metody, która będzie używana w eksperymentach opisanych
w rozdziałach 6 i 7, zastosowanej do 3-etapowej metody Radaua-IIA rzędu p = 2K−1 = 5 –
jest podany poniżej.

4−
√

6
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88−7
√

6
360

296−169
√

6
1800

−2+3
√

6
225

4+
√

6
10

296+169
√

6
1800

88+7
√

6
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−2−3
√

6
225

1
16−

√
6

36
16+

√
6

36
1
9

16−
√

6
36

16+
√

6
36

1
9

Metody Radaua, także wyższych rzędów, są implementowane w wielu środowiskach oblicze-
niowych, np. 17. rzędu w [9].
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5.3. Metody Rungego–Kutty (metody RK)

Powszechnie stosowane są różne wersje metod Lobatta (np. w procedurach bvp4c

i bvp5c MATLAB-a). Poniższe zestawienie obejmuje trzy przykłady metod 3-etapowych
(czwartego rzędu): Lobatta-IIIA, Lobatta-IIIB, Lobatta-IIIC.

0 0 0 0
1
2

5
24

1
3 − 1

24

1 1
6

2
3

1
6

1
6

2
3

1
6

0 1
6 − 1

6 0
1
2

1
6

1
3 0

1 1
6

5
6 0

1
6

2
3

1
6

0 1
6 − 1

3
1
6

1
2

1
6

5
12 − 1

12

1 1
6

2
3

1
6

1
6

2
3

1
6

(5.8)

Tabele te wskazują na możliwości zmniejszenia kosztu obliczeniowego pojedynczego kroku.
Zerowy pierwszy wiersz schematu IIIA pozwala zredukować o 1 liczbę punktów, w których
rozwiązywana jest niejawna zależność. Zera w ostatniej kolumnie tablicy dla schematu IIIB
zmniejszają liczbę zmiennych w równaniach niejawnych – nie ma zmiennej kK . Metody IIIA
i IIIC należą do grupy metod FSAL (First Same As Last), w których ostatni wiersz współczyn-
ników a jest identyczny jak wiersz współczynników b. W rezultacie wartość k1 potrzebna
w kroku n+ 1 jest równa wartości kK obliczonej już w kroku n – liczba zmiennych jest więc
zredukowana o 1 w każdym kroku. Inną zaletą metody Lobatta-IIIC jest jej najkorzystniejszy
obszar stabilności [2].

Porównując koszt obliczeniowy jednego kroku sekwencyjnego (krok po kroku) roz-
wiązywania zagadnienia początkowego, należy brać pod uwagę możliwości wykorzystania
wartości obliczonych w kroku poprzednim. Taka oszczędność jest osiągana w metodach
Lobatta-III każdego rodzaju. Metoda Lobatta wymaga w n + 1 kroku wartości yn, fn oraz
oblicza yn+1 i fn+1. W każdym kroku można zatem zredukować liczbę obliczeń f do
K− 1. W efekcie relacja między kosztem a rzędem jest taka sama jak w metodach Gaussa
– rząd i koszt K-etapowej metody Lobatta-II są takie same jak (K − 1)-etapowej metody
Gaussa. Z powyższej analizy oraz z faktu, że taka oszczędność nie jest możliwa w metodach
Radaua, wynikałaby lepsza relacja rzędu do kosztu osiągana w metodach Gaussa i Lobatta
niż w metodzie Radaua. Ta okoliczność nie wyklucza stosowania metod Radaua, które mają
inne zalety, między innymi wyższy o 1 rząd przy tej samej liczbie etapów oraz możliwości
konstruowania wersji osadzonych wysokiego rzędu, do czego wrócimy w podrozdziale 5.5.1.

5.3.3. Metody kolokacyjne

Dla uproszczenia notacji rozważmy przypadek jednowymiarowy, tzn. funkcja prawej
strony równania różniczkowego jest funkcją skalarną, M = 1.

Przedział [x0,xk], w którym jest rozwiązywane zagadnienie początkowe, jest dzie-
lony na N podprzedziałów. W każdym podprzedziale szukamy przybliżonego rozwiązania
w przestrzeni skończenie wymiarowej, zazwyczaj współczynników wielomianu stopnia K.
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Funkcja sklejana zbudowana z takich wielomianów będzie szukaną aproksymacją rozwiąza-
nia równania różniczkowego.

Wymaganiem stawianym metodzie kolokacyjnej jest spełnienie równania różniczko-
wego w wybranych punktach (punktach kolokacji) każdego podprzedziału rozwiązania,
tzn. pochodna funkcji aproksymującej (wielomianu) ma być równa wartości funkcji prawej
strony równania różniczkowego obliczonej w tych punktach.

Rozwiązanie dokładne y(x) będziemy przybliżać wielomianową funkcją skle-
janą W (x) N wielomianów postaci

wi(x) = α0i +α1ix+ · · ·+αKixK , i = 1,2, . . . ,N. (5.9)

W każdym z podprzedziałów i szukamy wartości ŷk,i = ŷi(τk) spełniających w punktach τk,
k = 0,1, . . . ,K warunek kolokacji

dwi(x)
dx

∣∣∣∣
x=τk

= f
(
τk, ŷk,i

)
.

Zachodzi bliski związek między metodami kolokacyjnymi a niejawnymi metodami RK,
dlatego ograniczymy się tutaj do kilku uwag.

– O równoważności metod kolokacyjnych i IRK mówi twierdzenie II.7.8 w [3]: Wszystkie
metody kolokacyjne są metodami IRK, ale nie wszystkie metody IRK są metodami
kolokacyjnymi.

– Interpolacja wielomianem sklejanym stopnia K, będącym rozwiązaniem metodą koloka-
cyjną, jest rzędu K [3, tw. 7.10].

– Ciągłość funkcji sklejanej i jej pochodnej, czyli przynależność funkcji sklejanej do klasy
C1, jest gwarantowana w warunkach kolokacji tylko w przypadku metod Lobatta-III.
W przypadku metod Radaua ciągłość funkcji aproksymującej osiągana jest po spełnieniu
dodatkowych warunków (poza kolokacyjnymi).

5.4. Algorytmy rozwiązywania IVP
niejawnymi metodami Rungego–Kutty

Do rozwiązywania zagadnienia początkowego jawnymi metodami RK stosuje się prosty
algorytm sekwencyjny – do obliczenia w etapie i pochodnej ki wystarcza znajomość pochod-
nych k j, j < i obliczonych na wcześniejszych etapach. W przypadku zastosowania metod nie-
jawnych konieczne jest rozwiązanie układu K równań nieliniowych metodami iteracyjnymi.
Zapewnienie ich zbieżności wymaga kontroli błędu kolejnych iteracji. Wszystkie te działania
składają się na duży koszt obliczeniowy jednego kroku. W niniejszym rozdziale zwrócimy
uwagę na jeden ze sposobów ograniczenia tego kosztu.
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Podstawowym problemem stosowania K-etapowej niejawnej metody RK jest rozwiąza-
nie układu K równań z K niewiadomymi (k1,k2, . . . ,kK)

k1 = f (xn + c1h, yn +ha11k1 +ha12k2 + . . .+ha1KkK)

k2 = f (xn + c2h, yn +ha21k1 +ha22k2 + . . .+ha2KkK)

...

kK = f (xn + cKh, yn +haK1k1 +haK2k2 + . . .+haKKkK) .

(5.10)

Niniejsza praca nie obejmuje zagadnień numerycznego rozwiązywania układów równań
nieliniowych. Ograniczamy się do najczęściej implementowanych algorytmów. Jest to przede
wszystkim algorytm Newtona. W szczególnych przypadkach jest on uzupełniany metodą
punktu stałego (iteracji prostej) z modyfikacjami pochodzącymi od metody Gaussa–Seidla
rozwiązywania układu równań liniowych [8]. Dwa kolejne podrozdziały są poświęcone zasto-
sowaniu metody Newtona w algorytmach niejawnych metod RK oraz metod kolokacyjnych.

5.4.1. Algorytmy metod IRK

1) Analiza jednego kroku rozwiązywania zagadnienia początkowego dla jednego
równania różniczkowego (M = 1)
Koncentrujemy się na różnicach w algorytmach wyznaczania ki. Wprowadźmy nowe

oznaczenia. Tworzymy wektor zmiennych k

k = [k1,k2, . . . ,kK ]
T. (5.11)

Prawą stronę równań (5.10) oznaczamy jako f(k) i traktujemy jako wektor M funkcji M ·K
zmiennych kK . Specyfiką funkcji f jest to, że jest to wektor tej samej funkcji f obliczanej dla K
różnych wartości jej argumentów.

Symbolem fk oznaczmy funkcję

fk(k) = f(k)−k, (5.12)

której zera są rozwiązaniem układu równań (5.10).
W przypadku gdy funkcja f (x,y) w (5.1) jest klasy C1 względem y, stosowana jest

metoda Newtona [5, rozdz. IV.8]. Wymaga ona obliczania w każdej iteracji wartości macierzy
Jacobiego funkcji fk(k) – oznaczmy ją jako Jk. Rozważmy dwie wersje metody Newtona
znajdowania miejsca zerowego wektorowej funkcji fk.

1a) Wersja z macierzą jakobianową obliczaną z analitycznych formuł

Elementami tej macierzy są pochodne cząstkowe

∂ fn

∂ks
=

∂ fn

∂ym

∂ym

∂ks
. (5.13)
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– W przypadku gdy M = 1, czyli funkcja f w (5.1) jest funkcją skalarną, do obliczenia jej
elementów konieczne są znajomość formuły dla jednej pochodnej

J =
∂ f (x,y;k)

∂y
(5.14)

i obliczenie jej wartości dla K różnych wartości obu jej argumentów x i y oraz
pomnożenie przez pochodną liniowej zależności drugiego argumentu od ks. Można to
zapisać w postaci

Jk = [Jk,is]K×K , Jk,is = hais
∂ f
∂y

(
x0 +hci,y0 +

K

∑
l=1

hailkl

)
−δi j, (5.15)

gdzie δi j jest deltą Kroneckera
albo

Jk = hAIRKJf− IK×K , (5.16)

gdzie

Jf =


∂ f
∂y (x1,y1)

∂ f
∂y (x1,y1) · · · ∂ f

∂y (x1,y1)
∂ f
∂y (x2,y2)

∂ f
∂y (x2,y2) · · · ∂ f

∂y (x2,y2)
...

...
. . .

...
∂ f
∂y (xK ,yK)

∂ f
∂y (xK ,yK) · · · ∂ f

∂y (xK ,yK)

 . (5.17)

AIRK jest macierzą współczynników a tablicy Butchera K-etapowej metody RK, xs =

x0 +hcs, ys = ∑
K
j=1 has jk j. Wartość pochodnej ∂ f/∂y w jednym wierszu macierzy Jf jest

obliczana w tym samym punkcie, a więc dla całej macierzy Jk tylko K razy.
– W przypadku układu równań różniczkowych (M > 1) dodajemy do symboli zdefi-

niowanych w (5.11) i (5.15) górny indeks wskazujący, do której zmiennej się odnosi.
Przyjmujemy następujące uporządkowanie elementów wektora k wszystkich zmiennych
funkcji fk

k• =
[
k(1)T,k(2)T, . . . ,k(M)T

]T
.

Macierz jakobianowa funkcji – oznaczmy ją jako JK – ma strukturę blokowodiagonalną.
Zerowanie się bloków spoza przekątnej wynika z niezależności y(n) od zmiennych k(m)

dla m 6= n
∂y(m)

∂k(n)s

= 0 dla m 6= n, s = 1, . . . ,K.

JK =



J(1)k 0 0 · · · 0
0 J(2)k 0 · · · 0
0 0 J(3)k · · · 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 · · · J(M)
k


. (5.18)
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Czytelnik może mieć słuszną wątpliwość celowości przedstawiania obrazu tak prostej
struktury. Służy ona porównaniu z analogiczną macierzą, ale istotnie różniącą się, konstru-
owaną w zagadnieniu brzegowym omówionym w rozdziale 7. W sumie, w każdej iteracji
algorytmu Newtona każda z M pochodnych (5.14) jest obliczana K razy.

1b) Wersja z uproszczoną macierzą Jacobiego [5, s. 192]:

– dla M = 1 wszystkie pochodne ∂ f/∂y (5.15) są obliczane dla tych samych wartości
obu argumentów x0,y0 (w tym samym punkcie); wtedy obliczenie wartości wszystkich
elementów macierzy jakobianowej (oznaczmy ją jako Ĵk)

Ĵk = hAIRK
∂ f
∂y

(x0,y0)− IK×K

wymaga obliczenia pochodnej ∂ f/∂y tylko raz.
– dla M > 1 struktura macierzy jakobianowej jest taka sama jak w (5.18) z blokami J̄(n)

n = 1, . . . ,M na przekątnej głównej; wartości każdej pochodnej ∂ fn/∂yn są obliczane tylko
M razy.

Pojedynczy krok ∆k metody Newtona wyznaczamy, rozwiązując układ równań linio-
wych – metodą np. rozkładu LU macierzy JK, specjalizowanymi z uwagi na strukturę tej
macierzy

JK ∆k• =−f(k•it),

k•it+1 = k•it +∆k•.

Tu pojawia się dodatkowa oszczędność kosztu obliczeniowego wersji z uproszczoną macierzą

jakobianową. W tym przypadku wartości elementów tej macierzy są takie same w każdej
iteracji, a zatem wystarczy wykonać rozkład LU tylko raz w każdym kroku (w każdej iteracji
pozostaje do wykonania tylko etap podstawienia w przód i wstecz).

Pomijamy inne elementy algorytmów, które służą obniżeniu kosztu obliczeniowego.
Szczegóły dotyczące np. transformacji macierzy współczynników ai j metody do kanonicznej
postaci Jordana (możliwej dla metod Radaua oraz Lobatta-IIIC) można znaleźć w [8].

2) Kolejne kroki

Przy podziale przedziału rozwiązania równania różniczkowego na N kroków (N pod-
przedziałów) rozwiązanie układu równań w jednym kroku umożliwia wyznaczenie wartości
początkowej dla następnego kroku.

Koszt obliczeniowy (mierzony liczbą obliczeń wartości funkcji f w jednym kroku)
jest iloczynem liczby etapów metody RK, liczby zmiennych (rozmiaru układu równań
różniczkowych) i liczby iteracji rozwiązywania układu równań z niejawną zmienną
K ·M· (liczba iteracji). Dokładne przewidywanie kosztu dla całego przedziału rozwiązania
IVP nie jest możliwe ze względu na różne liczby iteracji koniecznych w każdym kroku.

109
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W pierwszym kroku startujemy z gorszym przybliżeniem początkowym wektora k niż w ko-
lejnych krokach. Poza sytuacjami nagłych zmian wartości własnych zlinearyzowanego układu
równań (5.1) (charakterystycznych dla równań źle uwarunkowanych) dobrym przybliżeniem
dla k(p+1) jest wektor k(p).

3) Problem zbieżności iteracyjnego algorytmu Newtona rozwiązywania w każdym
kroku nieliniowego układu równań z niejawnym yn+1

Rozróżnijmy używanie tego samego określenia krok w dwóch sytuacjach: krok rozwią-
zywania równania różniczkowego hn+1 = xn+1− xn i krok algorytmu znajdowania rozwiązy-
wania równania na yn+1 w uwikłanej postaci h(k+1)

n+1 = y(k+1)
n+1 − y(k)n+1. W tym punkcie będzie

mowa o drugim znaczeniu.
W kolejnym n + 1 kroku wstępne przybliżenie y(0)n+1 jest wyznaczane ze stosunkowo

małym błędem na drodze ekstrapolacji wartości z wcześniejszych kroków. W rezultacie,
nie zawsze, ale często (to zależy głównie od uwarunkowania równania różniczkowego
i długości kroku w pierwszym znaczeniu), to wstępne przybliżenie leży w obszarze zbieżności
metody Newtona. Do znalezienia yn+1 spełniającego równanie niejawne z dokładnością
bliską dokładności maszynowej wystarczy kilka iteracji Newtona (najczęściej jedna lub dwie,
w algorytmach stosuje się ograniczenie do około czterech, a po ich przekroczeniu uruchamiane
są inne algorytmy zastępujące metodę Newtona, np. modyfikowane metody punktu stałego
fixed-point methods [8]).

Taka „awaryjna” procedura jest stosowana w pierwszym kroku, gdy wstępne przybliże-
nie y1 – gorsze, bo niekorzystające z informacji uzyskanej z kroków wcześniejszych – leży
poza obszarem zbieżności metody Newtona.

Porównanie efektywności algorytmu Newtona
z klasyczną lub uproszczoną macierzą jakobianową

W klasycznej metodzie Newtona rozwiązywania układu równań nieliniowych w każdej
iteracji obliczana jest macierz jakobianowa. W algorytmie uproszczonym macierz ta jest
obliczana tylko raz, przed pierwszą iteracją. W rezultacie zmniejsza się koszt obliczeń
macierzy jakobianowej, ale kolejne iteracje nie są wykonywane w optymalnym kierunku, co
może spowodować zwiększenie liczby iteracji. Stosowanie tego typu uproszczenia może być
efektywne tylko wtedy, gdy punkt startu iteracji leży blisko rozwiązania. Wtedy pochodne
cząstkowe funkcji nie zmieniają się radykalnie, a ciąg iteracyjny jest zbieżny.

Powstaje pytanie, czy (i kiedy) algorytm uproszczony zmniejsza sumaryczny koszt ob-
liczeniowy – koszt obliczania macierzy i ewentualnych dodatkowych iteracji. Nie szukamy
odpowiedzi ogólnej, lecz tylko w przypadku zastosowania go w algorytmachniejawnychmetod
RK. Zadanie rozwiązania układu równań pojawia się tu w każdym kolejnym kroku, zwykle na
tyle krótkim, że punkt startowy iteracji Newtona leży blisko rozwiązania, a to daje szansę na
oszczędność kosztu. Tę zależność kosztu od długości kroku zbadamy eksperymentalnie na czte-
rech modelach – równaniach różniczkowych rozwiązywanych 3-etapową metodą Lobatta-IIIC.
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5.4. Algorytmy rozwiązywania IVP niejawnymi metodami Rungego–Kutty

Eksperyment polegał na wykonaniu jednego, n-tego kroku h algorytmu rozwiązywania
zagadnienia początkowego i rozpoczęciu ciągu iteracji Newtona dążących do wartości
rozwiązania yn w tym kroku – zauważmy, że krok h nie jest przesunięciem między kolejnymi
iteracjami. Należy porównać błąd osiągany przy tym samym koszcie, czyli błąd pierwszej
iteracji metody klasycznej z błędem trzeciej iteracji (bo stosujemy metodę 3-etapową)
algorytmu uproszczonego – trzeciej dlatego, że w tej iteracji koszty się zrównają (koszt
klasycznej to trzy obliczenia macierzy w jednej iteracji, a koszt uproszczonej to jedno
obliczenie na iterację).

Błędy przybliżeń w kolejnych iteracjach rozwiązywania układu równań na k (5.10)
ilustrują wykresy na rysunku 5.4. Każda linia kropkowana odpowiada jednej długości kroku h,
mniejszym długościom odpowiada linia mniejszego błędu.
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Rys. 5.4. Błędy w kolejnych iteracjach klasycznej (kolor niebieski) i uproszczonej (kolor czerwony)
metody Newtona. Opis w tekście

Jako model 1 posłużyło równanie pierwszego rzędu (5.6), model 2 – równanie drugiego
rzędu (5.5), model 3 – układ trzech równań pierwszego rzędu (7.13)–(7.15) i model 4 – układ
dwóch równań drugiego rzędu (6.4) i (6.5).
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W modelu 1 (jest to przypadek szczególny, w którym macierz Jacobiego jest stała) Ĵ = J.
Nie ma on znaczenia praktycznego. W przypadku modelu 2 widać zdecydowaną przewagę
algorytmu klasycznego, który osiąga granicę dokładności w pierwszej iteracji. Obliczenia
z modelami 3 i 4 wskazują na przewagę uproszczonej wersji Newtona dla krótkich kroków h
(wykresy po lewej stronie), kiedy odległość przybliżenia w pierwszej iteracji od rozwiązania
jest mała. Przy wzroście kroku odległość ta rośnie i zbieżność ciągu iteracyjnego się pogarsza.

Wyniki są jakościowo zgodne z przewidywaniami – dłuższy krok zmniejsza oszczędno-
ści kosztu, może ten koszt nawet powiększyć. Warto zwrócić uwagę, że granica opłacalności
pojawia się dla stosunkowo krótkich kroków, rzędu 10−5.

5.4.2. Algorytm metody kolokacyjnej

Rozwiązywanie zagadnienia początkowego metodą kolokacyjną przebiega analogicznie
do rozwiązywania metodami dla niejawnych metod RK. Zapis przedstawimy dla prostego
przypadku jednowymiarowego (jednego równania) z zastosowaniem 3-etapowej (K = 3) me-
tody Radaua-IIA. Wielomian przybliżający rozwiązanie na odcinku jednego kroku zapisuje
się w postaci z przesuniętym argumentem

ŷ(x) = α0 +α1(x− x0)+α2(x− x0)
2 +α3(x− x0)

3.

Współczynnik α0 dla pierwszego kroku jest zadany warunkiem początkowym. Dla następnych
kroków yn+1 jest wartością wielomianu poprzedniego kroku obliczoną w xn.

Pozostałe współczynniki wielomianu tworzą wektor nieznanych zmiennych

ααα = [α1,α2,α3]
T. (5.19)

Warunki kolokacji mogą być zapisane w postaci układu równań nieliniowych ze
względu na ααα ,

α1 +2α2c1h+3α2(c1h)2 = f
(
xn + c1h, α0 +α1c1h+α2(c1h)2 +α3(c1h)3)

α1 +2α2c2h+3α2(c2h)2 = f
(
xn + c2h, α0 +α1c2h+α2(c2h)2 +α3(c2h)3)

α1 +2α2c3h+3α2(c3h)2 = f
(
xn + c3h, α0 +α1c3h+α2(c3h)2 +α3(c3h)3) (5.20)

lub – po przeniesieniu wyrazów z lewej strony na prawą – w postaci funkcji fααα(ααα) (analogicz-
nej do funkcji fk(k)), której zero jest rozwiązaniem równań (5.20)

R(ααα) = fααα (x,y(ααα))−A1 ·ααα, (5.21)

gdzie fααα jest wektorem prawych stron równań (5.20) oraz

A1 =

 1 2c1h 3(c1h)2

1 2c2h 3(c2h)2

1 2c3h 3(c3h)2

 . (5.22)
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Macierz jakobianowa JR funkcji R(ααα) ma postać

JR = JfA0−A1,

gdzie

A0 =

 c1h (c1h)2 (c1h)3

c2h (c2h)2 (c2h)3

c3h (c3h)2 (c3h)3

 .
Krok ∆ααα = JR ·R metody Newtona wyznacza przesunięcie współczynników α1, . . . ,αK

wielomianu. Wyraz wolny α0 pozostaje niezmieniony.
Algorytm dla kolejnych kroków jest taki sam. Ciągłość sklejania wielomianów jest za-

pewniana wspomnianym wyżej ustaleniem wartości współczynników α0 każdego wielomianu.

yn+1 = α0,(n+1) = α0,n +α1,nc1hn +α2,n(c2hn)
2 +α3,n(c3hn)

3. (5.23)

Warto tu zwrócić uwagę na metody Lobatta-III. Położenie punktów kolokacji na końcach
przedziału gwarantuje ciągłość pochodnej rozwiązania, ale nie oznacza to ciągłości samego
rozwiązania – w warunkach kolokacji nie występują wyrazy wolne wielomianów.

Zatem algorytm pojedynczego kroku n+1 obejmuje:

1. w n-tym podprzedziale yn+1 obliczane z zależności (5.23),
2. wartość wyrazu wolnego wielomianu ustawionego według wartości wielomianu poprzed-

niego podprzedziału α0,(n+1) = yn,
3. obliczenie pozostałych współczynników α1,(n+1), . . . ,αK,(n+1) z iteracyjnie znajdowa-

nego zera residuum we wzorze (5.21).

5.5. Algorytmy adaptacyjne

Efektywny algorytm numeryczny dla zagadnienia początkowego powinien prowadzić do
rozwiązania przybliżonego z zadaną dokładnością przy minimalnym koszcie obliczeniowym.
Pojawia się więc konieczność właściwego doboru podstawowych parametrów metody – rzędu
metody i długości kroku. Dobór taki może nastąpić przed właściwym rozwiązywaniem
problemu albo w trakcie jego rozwiązywania.

Pierwszy przypadek ma miejsce, gdy typ równania lub próbne obliczenia pozwalają
ustalić optymalny krok i rząd. Wtedy dla właściwego rozwiązywania problemu – szczególnie
w przypadkach wielokrotnego powtarzania – racjonalne będzie zastosowanie algorytmu stało-
krokowego, bez zmian rzędu. Koszt obliczeniowy takich algorytmów nie jest powiększany
– jak to ma miejsce w algorytmach adaptacyjnych – o narzut wynikający z kontroli błędu
i modyfikacji kroku lub rzędu.

W innych sytuacjach, szczególnie w przypadku jednokrotnego rozwiązywania zadania,
powszechnie stosuje się algorytmy zmiennorzędowe lub zmiennokrokowe. Na podstawie
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oceny błędu bieżącego kroku modyfikują one rząd lub długość kroku tak, aby przy jak
najmniejszym koszcie błąd spełniał kryterium dokładności. Pierwszą częścią algorytmu
adaptacyjnego jest ocena błędu, drugą – modyfikacja rzędu lub kroku.

5.5.1. Estymacja błędu lokalnego

Główna część błędu lokalnego zależy od stałej błędu, potęgi długości kroku i p + 1
pochodnej funkcji y(x) (5.3). Brak informacji o rzędzie wielkości tej pochodnej uniemożliwia
ocenę wielkości błędu na podstawie tego wzoru.

Do oceny błędu konieczne są dwa przybliżenia wartości dokładnej otrzymane różnymi
metodami lub jedną metodą, ale z innymi parametrami. Wykorzystuje się je np. w algorytmie
ekstrapolacji Richardsona – koszt kroku z oceną błędu wzrasta wtedy trzykrotnie.

Oszczędnym sposobem oceny błędu w metodach Rungego–Kutty jest stosowanie wersji
tych metod typu osadzonego (włożonego).

Idea jest następująca. Aby możliwie niewielkim kosztem otrzymać przybliżone rozwią-
zanie i jednocześnie oszacować błąd tego przybliżenia, należy zbudować dwa schematy RK
z tymi samymi współczynnikami c i a dające dwa przybliżenia tego samego rozwiązania.
Jeżeli otrzymane przybliżenia będą różnych (ale co najwyżej o 1) rzędów, to jest możliwe
przybliżenie wysokiego rzędu wartości błędu. Jedynym dodatkowym kosztem w stosunku
do metod RK jest powtórne obliczenie drugiej średniej ważonej, z innymi współczynnikami
wagowymi b. To byłaby sytuacja najkorzystniejsza. W praktyce stosuje się też metody
wymagające dodatkowego etapu.

Klasyczną parą jawnych metod typu osadzonego jest 6-etapowa metoda
Rungego–Kutty–Fehlberga RKF45 (1969).

0
1
4

1
4

3
8

3
32

9
32

12
13

1932
2197 − 7200

2197
7296
2197

1 439
216 −8 3680

513 − 845
4104

1
2 − 8

27 2 − 3544
2565

1859
4104 − 11

44

yn+1
25
216 0 1408

2565
2197
4104 − 1

5 0

zn+1
16
135 0 6656

12825
28561
56430 − 9

50
2

55

Przybliżenie rozwiązania yn+1 rzędu 4. jest obliczane z użyciem współczynników b
z pierwszego wiersza. Drugi wiersz pozwala obliczyć przybliżenie błędu rzędu 5. Koszt
jednego kroku to sześć ewaluacji funkcji prawej strony równania różniczkowego.
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Ważną parą jawnych metod typu włożonego (która obecnie jest uważana za najbardziej
efektywną) jest para metod Dormanda–Prince’a – RKDP, DOPRI (1980). Oto tablica Butchera
7-etapowej metody.
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40

9
40
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44
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32
9

8
9

19372
6561 − 25360
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1 9017
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6784
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35
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6784
11
84
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5179
57600 0 7571

16695
393
640 − 92097

339200
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W pewnym sensie, odwrotnie niż w RKF, współczynniki b z pierwszego wiersza
dobrane są w celu wyznaczenia przybliżenia rozwiązania yn+1 rzędu piątego, drugi wiersz
współczynników b pozwala obliczyć przybliżenie rozwiązania zn+1 rzędu czwartego, ale
w praktyce wykorzystuje się do oceny błędu rzędu czwartego. Mimo że liczba etapów
jest o 1 większa niż w RKF45, to koszty jednego kroku obu metod są takie same. Metoda
RKDP jest metodą typu FSAL3, a więc w przypadku sekwencyjnego rozwiązywania równania
różniczkowego umożliwia zastąpienie obliczeń pierwszego etapu bieżącego kroku wynikiem
ostatniego etapu kroku poprzedniego. Zaletą tej metody jest więc wyższy rząd przybliżenia
bez podnoszenia kosztu obliczeniowego.

Niejawne metody typu osadzonego – Embeded Implicit Runge–Kutta

Skonstruowano wiele schematów, głównie Radaua i Lobatta, typu osadzonego. W celu
ilustracji mnogości wariantów podano trzy przykłady 3-etapowych metod Lobatta [8].
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3Skrótowo opisana w podrozdziale 5.3.2.
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Są to schematy Lobatta-IIIA, B i C opisane w podrozdziale 5.3.2 (5.8) uzupełnione drugim
wierszem współczynników b.

5.5.2. Adaptacja kroku i rzędu w algorytmach wielokrokowych

Jeżeli oszacowany błąd bieżącego kroku jest za duży, to konieczne jest powtórne
wyznaczenie jego przybliżenia przy podwyższonym rzędzie lub skróconym kroku. Pierwsza
możliwość – zmiana rzędu – jest prosta, o ile dotychczasowy rząd nie był graniczny dla metody.
Kolejnym ograniczeniem może być opuszczenie obszaru stabilności – zawężającego się, gdy
rząd rośnie.

Wtedy pozostaje drugi sposób zmniejszenia błędu – zmiana długości kroku z h na
h∗ 6= h. Omówimy go w zastosowaniu do metod BDF. Algorytm jest realizowany tak, aby
w dalszym ciągu korzystać z przybliżeń wartości y(xn),y(xn − h),y(xn − 2h), . . ., mimo że
stosowana metoda wymaga tych wartości w punktach rozmieszczonych inaczej (według
nowego kroku h∗). Wartości yn−i w punktach xn − ih (obliczone w poprzednich krokach)
są węzłami interpolacji różniczkowanego wielomianu. Potrzebne przybliżenia rozwiązania
w punktach nowego rozkładu, xn− ih∗, wyznaczane są jako wartości wielomianu interpolacyj-
nego zbudowanego dla kroku h. Zatem wielomian interpolacyjny pozostaje bez zmian, choć
dla nowego rozmieszczenia węzłów jego współczynniki są inne. „Przeliczenie” współczynni-
ków wielomianu wymaga rozwiązania nowego układu równań – co jest istotne dla kosztu –
liniowych i o rozmiarze tylko k× k. Szczegóły można znaleźć w [6].

Modyfikacja długości kroku w przypadku metod Adamsa przebiega podobnie. W celu
wyznaczenia wartości funkcji fn−1, fn−2, . . . w punktach rozmieszczonych w odstępach in-
nych niż nowa długość kroku, używa się wielomianu interpolacyjnego wykorzystywanego
w bieżącym kroku do aproksymacji całki z funkcji f .

Skelboe [10] zwraca uwagę na przypadki, w których macierz Jacobiego ma zespolone
wartości własne w pobliżu osi urojonej. Takie położenie sprzyja niestabilności, a typową
reakcją algorytmu adaptacyjnego jest redukcja długości kroku. Skelboe zaleca inną reakcję
– redukcję rzędu – tak dużą, jak to jest możliwe.

Powyżej była mowa o reakcji na błąd przekraczający zadaną granicę. Druga okoliczność,
przy której następuje modyfikacja kroku lub rzędu, to nadmierne (pod względem zadanej
tolerancji i oszczędności kosztu obliczeniowego) zmniejszenie się błędu. Nie ma potrzeby
powtórnego obliczania bieżącego przybliżenia, ale można rozważać zmianę parametrów
następnego kroku. Drugą różnicą w stosunku do zmniejszania błędu jest ostrożność przy
podejmowaniu decyzji o skracaniu kroku. Jeżeli wydłużony krok miałby zastosowanie tylko
raz, a po nim byłaby konieczność powrotu do wcześniejszej długości, to koszty przeważałyby
nad zyskami. W celu zmniejszenia ryzyka chwilowych zmian kroku decyzję taką algorytm
podejmuje po zachowaniu się błędu nie w jednym, lecz w kilku kolejnych krokach.
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5.6. Podsumowanie

Dwie podstawowe grupy metod rozwiązywania zagadnień początkowych w równa-
niach różniczkowych zwyczajnych to liniowe metody wielokrokowe LMWK i metody
jednokrokowe, Rungego–Kutty RK. LMWK są metodami o małym koszcie obliczeniowym,
ale maksymalny ich rząd jest ograniczony (do 5 lub 6) kurczącym się obszarem stabilności.
W przypadku grupy metod RK nie ma tak wyraźnego ograniczenia rzędu. Koszt obliczeniowy
jest większy, szczególnie metod niejawnych. Te z kolei mogą się okazać najbardziej efektywne
w przypadku równań szczególnego typu, np. źle uwarunkowanych.

Wszystkie wymienione metody można stosować w algorytmach adaptacyjnych. Algo-
rytmy te z jednej strony powiększają koszt obliczeniowy o koszt szacowania błędu i modyfi-
kacji długości kroku, z drugiej strony mogą redukować liczbę kroków, co może zmniejszać
całkowity koszt obliczeniowy.

Problemy towarzyszące praktycznemu korzystaniu z implementacji omówionych w ni-
niejszym rozdziale metod rozwiązywania zagadnień początkowych są treścią następnego
rozdziału.
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