
6. Solwery ODE w środowisku MATLAB-a
Maciej Szymkat

6.1. Przykład: model wahadła podwójnego

Model jest uproszczonym opisem matematycznym wahadła zbudowanego z dwóch
sztywnych, nieważkich ramion o długościach l1 i l2, na końcu których umieszczone są
skupione masy, odpowiednio m1 i m2. Oś obrotu pierwszego ramienia jest nieruchoma, a oś
drugiego jest w miejscu masy m1. Przyjmujemy, że nie występuje żadna forma tarcia – układ
zachowuje energię.

Geometria wahadła z zaznaczonymi wielkościami użytymi w trakcie konstruowania
modelu jest pokazana na rysunku 6.1.
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Rys. 6.1. Schemat wahadła podwójnego

Równania ruchu dwóch mas m1 i m2 wyprowadzimy z równań Lagrange’a. Przyjmując,
że energia potencjalna V na poziomie y = 0 jest równa zeru, możemy ją zapisać sumą

V = m1gy1 +m2gy2 =−m1gl1 cos(α1)−m2g [l1 cos(α1)+ l2 cos(α2)] , (6.1)

a energię kinetyczną T sumą

T =
m1v2

1
2

+
m2v2

2
2

. (6.2)
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6. SOLWERY ODE W ŚRODOWISKU MATLAB-a

Prędkość v1 jest prędkością liniową masy m1 w ruchu obrotowym z prędkością kątową, zatem
jej drugą potęgę zapiszemy wzorem

v2
1 = (l1α̇1)

2 , gdzie α̇1 =
dα1

dt
. (6.3)

Ruch masy m2 traktujemy jak ruch po okręgu o środku w przegubie ramion wahadła,
w układzie odniesienia, w którym nieruchome jest pierwsze ramię wahadła. Układ odniesienia
porusza się względem otoczenia tak jak masa m1 – ruchem po okręgu o środku w osi wahadła.
Prędkość liniowa v2 masy m2 jest zatem złożeniem prędkości liniowej v∗2 w ruchu obrotowym
wokół osi umieszczonej w przegubie wahadła i prędkości liniowej v1 osi obrotu tego układu
(na rysunku 6.1 oznaczonej także jako v∗1). Do obliczenia kwadratu prędkości v2 korzystamy
z twierdzenia cosinusów (kąt między wektorami v∗1 i v∗2 jest równy kątowi przyległemu do kąta
między ramionami wahadła) i otrzymujemy

v2
2 = v∗21 + v∗22 −2v∗1v∗2 cos(π− (α1−α2)) .

Wyrażając prędkość liniową za pomocą prędkości kątowej – jak we wzorze (6.3), otrzymujemy
wzór na energię kinetyczną układu

T =
m1

2
l2
1 α̇

2
1 +

m2

2
[
l2
1 α̇

2
1 + l2

2 α̇
2
2 +2l1l2α̇1α̇2 cos(α1−α2)

]
.

Funkcja Lagrange’a L jest różnicą energii kinetycznej i potencjalnej

L = T −V,

a równanie Lagrange’a ma postać

d
dt

∂L
∂ α̇i
− ∂L

∂αi
= 0, i = 1,2.

Po wstawieniu analitycznie obliczonych pochodnych otrzymujemy (przy założeniu niezero-
wych mas i długości ramion) układ dwóch równań drugiego rzędu

(1+µ)λα̈1 + α̈2 cos(α1−α2)+ α̇
2
2 sin(α1−α2)+(1+µ)gl−1

2 sin(α1) = 0 (6.4)

α̈1 cos(α1−α2)+λ
−1

α̈2− α̇
2
1 sin(α1−α2)+gl−1

1 sin(α2) = 0, (6.5)

gdzie µ = m1/m2, λ = l1/l2.
Po zmianie zmiennych otrzymujemy układ czterech równań pierwszego rzędu

My′ = f(x,y),

gdzie x = t, y = [α1,α2, α̇1, α̇2]
T,

M =

[
I 0
0 M34

]
, M34 =

[
(1+µ)λ cos(y1− y2)

cos(y1− y2) λ−1

]
,
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6.1. Przykład: model wahadła podwójnego

f(x,y) =


y3

y4

−y2
4 sin(y1− y2)− (1+µ)gl−1

2 sin(y1)

y2
3 sin(y1− y2)−gl−1

1 sin(y2)

 . (6.6)

Macierz M jest macierzą nieosobliwą (i dodatnio określoną) w każdej pozycji ramion

|M34|= µ + sin2(y1− y2)> 0.

Funkcję obliczania wartości prawych stron zapisano w postaci wymaganej przez solwery
MATLAB-a. Jako parametry przyjęto: gl−1

1 , gl−1
2 i µ .

function dy=dpend(~,y,g_l1,g_l2,mu)

lambda=g_l2/g_l1 mu1=mu+1;

s1=sin(y(1)); s2=sin(y(2));
co=cos(y(1)-y(2)); si=sin(y(1)-y(2));
a=-y(4)^2*si-mu1*g_l2*s1; b= x(3)^2*si-g_l1*s2;

den=mu+si^2; nom1=a/lambda-b*co; nom2=mu1*lambda*b-co*a;

dy=[y(3); y(4); nom1/den; nom2/den];

end

Podobnie zapisano funkcję do wyliczania wartości macierzy Jacobiego funkcji określa-
jącej prawe strony.

function J=dpend_J(~,y,g_l1,g_l2,mu)

lambda=g_l2/g_l1; mu1=mu+1; m=mu1*lambda; y42=y(4)^2; y32=y(3)^2;

co=cos(y(1)-y(2)); si=sin(y(1)-y(2)); a0=mu1*g_l2; den=mu+si^2;

a=-y42*si-a0*sin(y(1)); b=y32*si-g_l1*sin(y(2));
c=sin(2*(y(1)-y(2)))/den;
nom1=a/lambda-b*co; nom2=m*b-co*a;

da_dy2=y42*co; da_dy1=-da_dy2-a0*cos(y(1)); da_dy4=-2*y(4)*si;

db_dy1=y32*co; db_dy2=-db_dy1-g_l1*cos(y(2)); db_dy3=2*y(3)*si;

df3_dy1=da_dy1/lambda+si*b-co*db_dy1-nom1*c;

df3_dy2=da_dy2/lambda-si*b-co*db_dy2+nom1*c;

df3_dy3=-co*db_dy3; df3_dy4=da_dy4/lambda;

df4_dy1=m*db_dy1+si*a-co*da_dy1-nom2*c;

df4_dy2=m*db_dy2-si*a-co*da_dy2+nom2*c;

df4_dy3=m*db_dy3; df4_dy4=-co*da_dy4;

J34=[df3_dy1 df3_dy2 df3_dy3 df3_dy4;

df4_dy1 df4_dy2 df4_dy3 df4_dy4]/den;

J=[0 0 1 0; 0 0 0 1; J34];

end

Poprawność definicji funkcji dpend_J można łatwo zweryfikować w środowisku
MATLAB-a za pomocą biblioteki Symbolic Math Toolbox.

syms y1 y2 y3 y4 g_l1 g_l2 mu

y=[y1;y2;y3;y4];

dy=dpend(0,y,g_l1,g_l2,mu);

J=dpend_J(0,y,g_l1,g_l2,mu);
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6. SOLWERY ODE W ŚRODOWISKU MATLAB-a

J_sym=jacobian(dy,[y1 y2 y3 y4]);

simplify(J-J_sym)

________________

ans =

[0, 0, 0, 0]

[0, 0, 0, 0]

[0, 0, 0, 0]

[0, 0, 0, 0]

Jest to wersja zoptymalizowana pod kątem eliminacji powtarzających się podwyrażeń (Com-
mon Subexpressions Reuse – CSR). Średni czas wykonania tej funkcji równy 1,467e–6 s jest
wyraźnie krótszy od czasu wykonania wersji niezoptymalizowanej, wynoszącego 3,687e–6 s.
Paradoksalnie dla wersji bezpośrednio wykorzystującej wyrażenia wygenerowane przez
Symbolic Math Toolbox czas ten skraca się do 4,76e–7 s, ponieważ w MATLAB-ie stosowana
jest kompilacja JIT na poziomie pojedynczych wyrażeń. W dalszych obliczeniach będziemy
jednak używali pierwszej wersji i skoncentrujemy się raczej na liczbie wywołań funkcji
obliczania prawych stron i macierzy Jacobiego.

6.2. Analiza błędów metod o stałym rzędzie

Podwójne wahadło opisane w poprzednim podrozdziale modeluje układ mechaniczny
o więzach holonomicznych, w którym wszystkie siły działające na układ, niepochodzące
od więzów, dają się wyrazić jako antygradient pewnego potencjału skalarnego, zależnego
wyłącznie od zmiennych reprezentujących pozycje, a nie ich pochodne (układ monogeniczny).
Układy o takich własnościach mają funkcjonał względem współrzędnych (hamiltonian) nie-
zmienny w czasie i nazywane są hamiltonowskimi [1]. W przypadku wahadła podwójnego za
hamiltonian można obrać energię całkowitą (sumę energii potencjalnej i kinetycznej). Dla
przypomnienia, rozważamy wahadło bez tłumienia, w którym nie są tworzone ani absor-
bowane energie innych typów. W układach spełniających wymienione warunki obowiązuje
zasada zachowania energii. Nazywane są one układami zachowawczymi. Wahadło podwójne,
podobnie jak planarny problem trzech ciał, jest przykładem układu hamiltonowskiego, który
w ogólnym przypadku nie jest całkowalny i nie ma dodatkowych wielkości niezmienniczych.
Do tej klasy należą: planarny układ dwu ciał, wahadło pojedyncze czy bilard bez strat energii
przy odbiciach.

W niniejszym podrozdziale skonstruujemy kryterium oceny dokładności numerycznej
różnych algorytmów rozwiązywania problemów początkowych, przy zmianie wartości pa-
rametrów badanych metod. Ponieważ nie znamy rozwiązania równań dynamiki wahadła
podwójnego w formie analitycznej, nie możemy odwołać się do rozwiązania matematycznie
dokładnego. Zbudujemy jednak przybliżenie takiego rozwiązania, o wysokiej, skończonej
dokładności. Posłużymy się normą niespełnienia zasady zachowania energii całkowitej jako
miarą zbliżania do rozwiązania dokładnego. Można postawić pytanie, czy błąd zachowania
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energii jest dobrym wskaźnikiem dokładności. Jeśli rozwiązanie jest bardziej dokładne, to
błąd zachowania energii na pewno zmierza do zera.

Ponieważ w praktyce obliczeniowej najczęściej stosowana jest obecnie dokładność około
szesnastu cyfr dziesiętnych mantysy (arytmetyka podwójnej precyzji), za wzorzec dokładnego
(estymowane rozwiązanie dokładne) uznamy rozwiązanie nierozróżnialne od rozwiązania za-
chowującego energię całkowitą z dokładnością na poziomie najlepszej, osiągalnej dokładności
przy standardowej precyzji.

We wszystkich przypadkach zastosujemy ten sam sposób wywoływania funkcji oblicza-
nia prawej strony równania różniczkowego wartości macierzy Jacobiego (funkcji prawych
stron). Informacje o tych funkcjach przekazywane są za pomocą wskaźników. Warto zwrócić
uwagę, że np. dla algorytmu rk4 wersja z funkcją obliczania prawej strony zagnieżdżoną
w kodzie solwera, bez przekazywania parametrów, jest mniej więcej dwa razy szybsza.

Do wszystkich porównań w tym podrozdziale wybrano przedział całkowania [0,T ],
T = 5, warunek początkowy x(0) = [π − 3π

4 1 −1]> i wartości parametrów l1 = 2, l2 = 1,
m1 = 2, m2 = 1.

Eksperymenty numeryczne zostały przeprowadzone na standardowym komputerze z sys-
temem operacyjnym Windows 10 oraz środowiskiem MATLAB-a w wersji R2020b. Kom-
puter wyposażony był w procesor Intel Core i7 8550 (o parametrach: cztery rdzenie, osiem
wątków, 1,80 GHz).

Rozpoczniemy od analizy błędu zachowania energii w rozwiązaniach numerycznych
otrzymanych za pomocą metod Rungego–Kutty rzędów 4. i 5. Dla pierwszej z nich, rk4,
zastosowano następującą prostą implementację.

function [x,y]=rk4(odefun,tspan,y0,h,g_l1,g_l2,mu)

n=round((tspan(2)-tspan(1))/h);
y=zeros(n+1,4);
x=zeros(n+1,1); x(1,:)=y0’;

for i=1:n

x(i+1)=(i)*h;

k1=feval(odefun,x(i),y(i,:),g_l1,g_l2,mu)’;
k2=feval(odefun,x(i)+h/2,y(i,:)+k1*h/2,g_l1,g_l2,mu)’;
k3=feval(odefun,x(i)+h/2,y(i,:)+k2*h/2,g_l1,g_l2,mu)’;
k4=feval(odefun,x(i)+h,y(i,:)+k3*h,g_l1,g_l2,mu)’;
y(i+1,:)=y(i,:)+(k1+2*k2+2*k3+k4)*h/6;

end
end

W przypadku metody Rungego–Kutty 5. rzędu wykorzystano standardową procedurę
MATLAB-a ode45, wywoływaną w następujący sposób.

l1=2; l2=1; m1=2; m2=1; g=9.81; g_l1=g/l1; g_l2=g/l2; mu=m1/m2;

y0=[pi; -3*pi/4; 1; -1]; T=5;

opt=odeset(’RelTol’,1e-2,’AbsTol’,1e-3,’MaxStep’,h);

[x,y]=ode45(@dpend,linspace(0,T,round(T/h)+1),y0,opt,g_l1,g_l2,mu);
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Przy tak niskich wymaganiach co do tolerancji błędu względnego, bezwzględnego i równo-
miernie rozłożonych, pośrednich granicach całkowania metoda ta w praktyce zachowuje się
jak algorytm stałokrokowy. Wersję tę będziemy nazywać dalej rk5.

Zapiszmy energię całkowitą odpowiadającą wartości rozwiązania y

E(y) =V (y)+T (y), (6.7)

gdzie energia potencjalna i kinetyczna zdefiniowane są równaniami (6.1) i (6.2). Definiujemy
błąd zachowania energii całkowitej jako

δE(y) =
‖V (y)+T (y)−E(y0)‖

‖E(y0)‖
. (6.8)

Stosujemy tu następującą konwencję zapisu. Przez yi (bez zmiennej niezależnej) rozumiemy
wartość przybliżenia numerycznego, otrzymanego w i-tym kroku algorytmu całkowania
równania różniczkowego. Jeśli piszemy yk(xi) (ze zmienną niezależną), to chodzi o k-tą
współrzędną yi. Dla rozwiązania numerycznego obliczonego dla i = 0, ...,N definiujemy
maksymalny błąd zachowania energii:

∆E(y) = max
i=0,...,N

δE(yi). (6.9)

Na rysunku 6.2 przedstawiono wyniki testów dla zadanych wartości kroku h = 0,00002,
0,00005, 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005. Jak widać, dla wyższych wartości
kroku błąd maleje liniowo (obie skale są logarytmiczne) ze zmniejszeniem kroku. Przy
mniejszych wartościach kroku widoczny jest wpływ narastania skumulowanego błędu za-
okrągleń związanego ze skończoną precyzją obliczeń i reprezentacji maszynowej. Czerwone
znaczniki odpowiadają wynikom uzyskanym, po zastąpieniu standardowej arytmetyki szesna-
stu znaczących cyfr dziesiętnych (podwójna precyzja) arytmetyką z dwudziestoma czterema
znaczącymi cyframi dziesiętnymi (potrójna precyzja). W tym celu wykorzystano obliczenia
na obiektachvpa dostępnych w Symbolic Math Toolbox MATLAB-a, przy zadaniu parametru
digits=24. Nietrudno zauważyć, że w tym przypadku zależność błędu zachowania energii
utrzymuje jednakowy charakter w całym zakresie kroku i osiąga poziom poniżej standardowej
dokładności maszynowej. Należy dodać, że wyniki tych testów nie oznaczają, że efekty
skumulowanego błędu zaokrągleń przy tej precyzji całkowicie zanikają. Tak nie jest, pojawiają
się one jednak dopiero przy jeszcze mniejszych wartościach kroku.

Przebieg błędu zachowania energii, obliczanego przy podwójnej lub potrójnej precy-
zji dla wybranych metod przedstawiono na rysunku 6.3. Uzyskane wartości ∆E podano
w tabeli 6.1. Jak widać, wartości błędu zachowania energii, wyliczone dla rozwiązania
otrzymanego przy potrójnej precyzji oraz przy zastosowaniu podwójnej precyzji w repre-
zentacji i obliczeniach, utrzymują się na poziomie standardowej dokładności maszynowej
(eps=2,2204e-16), nieprzekraczającej 7*eps.
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6.2. Analiza błędów metod o stałym rzędzie

Rys. 6.2. Porównanie maksymalnego błędu zachowania energii dla metod Rungego–Kutty 4. rzędu
przy różnym kroku, przy podwójnej i potrójnej precyzji obliczeń

Rys. 6.3. Błąd zachowania energii całkowitej dla wybranych metod Rungego–Kutty 4. rzędu,
przy podwójnej i potrójnej precyzji obliczeń
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Tabela 6.1
Błąd zachowania energii dla metod Rungego–Kutty 4. rzędu

Krok
Precyzja

obliczania yyy
Precyzja

obliczania δδδEEE
∆∆∆EEE Średnia δδδEEE

1e–4 podwójna podwójna 7,21e–14 1,43e–14
2e–5 potrójna podwójna 1,43e–15 2,61e–16
2e–5 potrójna potrójna 2,15e–17 5,96e–19

W dalszym ciągu posłużymy się tym rozwiązaniem w konstrukcji wzorca rozwiązania
dokładnego w postaci funkcji yest, którą zdefiniujemy następująco

yest,k(x) = Hi,k(x)

dla x ∈ [xi−1,xi], dla i = 1, ...Nest,Nest = 250000, x0 = 0,xN = T = 5, (h = 2e–5), k = 1,2,3,4
oznacza indeks współrzędnej, a Hi,k są wielomianami interpolacyjnymi Hermite’a 3. stopnia,
zadanymi przez warunki

Hi,k(xi−1) = yi−1,k, Hi,k(xi) = yi,k,

dHi,k(xi−1)

dx = fk(yi−1),
dHi,k(xi)

dx = fk(yi),

gdzie f jest funkcją prawych stron.
Estymowany błąd rozwiązania y określimy następująco:

δyi =
‖yi− yest(xi)‖
‖yest(xi)‖

, (6.10)

a maksymalny estymowany błąd rozwiązania

∆y = max
i=0,...,N

δyi. (6.11)

W niniejszym podrozdziale będziemy analizować rozwiązania ustalonego zadania
przykładowego, dotyczącego ruchu wahadła podwójnego, dla wybranych solwerów ODE
dostępnych w środowisku MATLAB-a (ode45, ode15s i ode113), opisanych w [2],
oraz solwera Radaua-IIA, którego oryginalna wersja, w Fortranie, została opisana w [3],
dostępnego od roku 2016 w postaci kodu MATLAB-a na stronie MATLAB Central File
Exchange [4]. Jest to w zasadzie metoda o zmiennym rzędzie (1, 5, 9, 13), ale nietrudno
– przy odpowiednim wyborze opcji dotyczących dokładności, tolerancji błędu względnego
i bezwzględnego, położenia pośrednich granic całkowania, a przede wszystkim liczby etapów
wewnętrznej niejawnej metody Rungego-Kutty – narzucić praktycznie stały rząd. Sposób
wywoływania funkcji radau przedstawia poniższy fragment kodu. Poszczególne warianty
będziemy nazywać dalej rad5, rad9 i rad13, odpowiednio do wybranego rzędu metody.
We wszystkich przypadkach obliczenia prowadzone były w zwykłej, podwójnej precyzji.
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6.2. Analiza błędów metod o stałym rzędzie

l1=2; l2=1; m1=2; m2=1; g=9.81; g_l1=g/l1; g_l2=g/l2; mu=m1/m2;

y0=[pi; -3*pi/4; 1; -1]; T=5;

opt=rdpset(’RelTol’,1e-2,’AbsTol’,1e-3,’JacFcn’,@dpend_J,...

’NbrStg’,3,’MinNbrStg’,3,’MaxNbrStg’,3); % rad5

% ’NbrStg’,5,’MinNbrStg’,5,’MaxNbrStg’,5); % rad9

% ’NbrStg’,7,’MinNbrStg’,7,’MaxNbrStg’,7); % rad13

opt.MaxStep=h;

[t,x]=radau(@dpend,linspace(0,T,round(T/h+1),x0,opt,g_l1,g_l2,mu);

Rysunek 6.4 przedstawia wartości ∆E dla metod rad5, rad9 oraz rad13 w funkcji
czasu wykonania, dla ośmiu zadanych wartości kroku 0,00002, 0,00005, 0,0001, 0,0002,
0,0005, 0,001, 0,002 i 0,005. Czas wykonania rośnie wraz ze zmniejszeniem wartości kroku.
Dodatkowo na rysunku umieszczono najlepsze wartości ∆E uzyskane dla metod rk4 i rk5
w poprzednim teście, przy podwójnej precyzji obliczeń. Są to na ogół wartości lepsze od
wartości uzyskanych dla stałokrokowych wariantów metody Radaua, za wyjątkiem przypadku
rad9, przy h = 0,0002 i h = 0,0005, kiedy ∆E osiągnęło wartości nieco mniejsze niż
w przypadku rk5. Dokładniejsze wartości dla najlepszych wartości wyników dla każdego
analizowanego wariantu zebrano w tabeli 6.2. Z danych tych wynika, że metoda rad9

jest wyraźnie najlepsza, zwłaszcza jeśli idzie o średni błąd zachowania energii całkowitej.
Potwierdza to również rysunek 6.5.

Rys. 6.4. Maksymalny błąd zachowania energii całkowitej względem czasu obliczeń
dla wybranych metod Radaua i Rungego–Kutty
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Tabela 6.2
Błąd zachowania energii całkowitej i czas wykonania

Metoda Krok ∆∆∆EEE Średnia δδδEEE Czas wykonania
rad5 5e–5 7,66e–14 2,97e–14 6,64
rad9 5e–4 1,55e–14 2,59e–15 8,41e–1
rad13 2e–4 5,17e–14 1,01e–14 2,66
rk4 1e–4 7,21e–14 1,43e–14 3,02e–1
rk5 2e–4 2,18e–14 8,83e–15 7,70e–1

Rys. 6.5. Błąd zachowania energii całkowitej dla wybranych metod Radaua i Rungego–Kutty

Przejdziemy teraz do analizy estymowanego błędu rozwiązania. Wyniki analogicznych
testów przedstawiono w tabeli 6.3 oraz na rysunkach 6.6 i 6.7. Tym razem wyraźnie lepsze
rezultaty osiągnęły metody Rungego–Kutty. Spośród analizowanych metod Radaua najlepszy
okazał się wariant rad9.

Tabela 6.3
Estymowany błąd rozwiązania i czas wykonania

Metoda Krok ∆∆∆yyy Średnia δδδyyy Czas wykonania
rad5 2e–4 4,68e–12 7,64e–13 1,71e0
rad9 1e–3 9,57e–13 1,70e–13 4,35e–1
rad13 2e–4 1,68e–12 3,75e–13 2,66e0
rk4 1e–4 1,40e–13 3,35e–14 3,02e–1
rk5 1e–4 1,78e–13 4,92e–14 1,58e0
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6.2. Analiza błędów metod o stałym rzędzie

Rys. 6.6. Maksymalny estymowany błąd rozwiązania względem czasu obliczeń,
dla metod Radaua różnych rzędów, przy ograniczonym kroku maksymalnym,

i wybranych metod Rungego–Kutty

Rys. 6.7. Estymowany błąd rozwiązania dla wybranych metod Radaua i Rungego–Kutty
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Na zakończenie tej części podrozdziału sformułujemy kilka ogólnych wniosków. Czas
obliczeń w oczywisty sposób zależy od wyboru metody, a zwłaszcza od jej rzędu. Dla
metody rk4 mamy cztery wywołania funkcji obliczania prawych stron, a dla metod rk5,
rad5, rad9 oraz rad13 odpowiednio sześć i cztery oraz sześć i osiem, przy czym
w przypadku metod Radaua obliczana jest niekiedy dodatkowo macierz Jacobiego funkcji
prawych stron. Na całkowity czas wykonania wpływa też „narzut” solwera, czyli czas operacji
wykonywanych na wartościach zwracanych przez wspomniane funkcje, w przypadku metody
Radaua są to także iteracje wyliczania wartości zadanych w sposób uwikłany. Ten właśnie
narzut powoduje, że w wariantach stałokrokowych metody Radaua są niezbyt konkurencyjne
pod względem najlepszego kompromisu pomiędzy dokładnością a czasem obliczeń. Pewne
zalety tych metod pojawiają się dopiero, gdy dopuścimy zmiany kroku, ewentualnie rzędu, co
zostanie przedstawione w następnym podrozdziale.

6.3. Porównanie solwerów o zmiennym kroku i rzędzie

W tej części, w przeciwieństwie do poprzedniej, dopuścimy zmiany kroku, a także,
poza procedurą ode45, rzędu metody. Postawimy możliwie ostre wymagania dla tolerancji
błędów względnego i bezwzględnego, które są parametrami algorytmów doboru kroku
w poszczególnych solwerach. Rozważymy w sumie cztery warianty standardowych solwerów
MATLAB-a i dwa warianty solwera radau. Dla solwerów ode113 i radau zbadamy
wersje bez ograniczenia i z ograniczeniem kroku maksymalnego. Sposób wywoływania
analizowanych solwerów objaśnia następujący fragment kodu.

l1=2; l2=1; m1=2; m2=1; g=9.81; g_l1=g/l1; g_l2=g/l2; mu=m1/m2;

y0=[pi; -3*pi/4; 1; -1]; T=5;

opt1=odeset(’RelTol’,1e-13,’AbsTol’,1e-16,’Jacobian’,@dpend_J);

opt2=opt1; opt2.MaxStep=0.0065;

opt3=rdpset(’RelTol’,1e-13,’AbsTol’,1e-16,’JacFcn’,@dpend_J,...

’NbrStg’,3,’MinNbrStg’,3,’MaxNbrStg’,7);

opt4=opt3; opt4.MaxStep=0.0425;

switch solver

case ’ode45’, [x,y]=ode45 (@dpend,[0,T],y0,opt1,g_l1,g_l2,mu);

case ’ode15s’, [x,y]=ode15s(@dpend,[0,T],y0,opt1,g_l1,g_l2,mu);

case ’ode113’, [x,y]=ode113(@dpend,[0,T],y0,opt1,g_l1,g_l2,mu);

case ’ode113_0065’, [x,y]=ode113(@dpend,[0,T],y0,opt2,g_l1,g_l2,mu);

case ’rad513’, [x,y]=radau (@dpend,[0,T],y0,opt3,g_l1,g_l2,mu);

case ’rad513_0425’, [x,y]=radau (@dpend,[0,T],y0,opt4,g_l1,g_l2,mu);

end

Rozpoczniemy od przyjrzenia się rozwiązaniu yest z poprzedniego podrozdziału, które
przyjęliśmy jako wzorzec rozwiązania dokładnego dla obliczeń z podwójna precyzją. Ry-
sunek 6.8 ilustruje zachowanie się trajektorii w wybranym przedziale. Z kolei rysunek 6.9
przedstawia w skali logarytmicznej wskaźnik uwarunkowania macierzy lokalnej linearyzacji
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układu. Widoczne są na nim wyraźne maksima, co świadczy o tym, że mamy do czynienia
z układem źle uwarunkowanym (typu stiff).

Rys. 6.8. Estymowane rozwiązanie dokładne

Rys. 6.9. Wskaźnik uwarunkowania macierzy Jacobiego funkcji prawych stron
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Na rysunku 6.10 został zobrazowany ruch swobodnego końca wahadła od momentu
początkowego (konfiguracja wahadła zaznaczona na zielono) do momentu końcowego (kolor
czerwony). Na rysunku tym zaznaczono grubszymi liniami położenia miejsca odpowiadające
większym wartościom wskaźnika uwarunkowania. Dorysowane okręgi pokazują, że wysokie
uwarunkowanie linearyzacji modelu odpowiada specyficznym pozycjom wahadła. Ujawniają
się tu typowe dla układów hamiltonowskich symetrie. Po dokładniejszej analizie okazuje
się, że chwile, w których występują maksima wskaźnika uwarunkowania, są poprzedzone
zbliżaniem się wykresu co najmniej jednej zmiennej do linii poziomej przy jednoczesnych
względnie szybkich zmianach innych zmiennych. W dalszej części będziemy obserwować
zachowanie się kroku solwerów zmiennokrokowych w pobliżu tych charakterystycznych
punktów trajektorii.

Rys. 6.10. Położenie końca drugiego członu wahadła

W odniesieniu do analizowanego modelu dysponujemy procedurą do wyliczania macie-
rzy Jacobiego funkcji prawych stron J(x). Możemy ją wykorzystać do obliczenia wrażliwości
wartości y(T ) na małe zaburzenia wartości wektora początkowego y(0). Posłużymy się
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w tym celu tzw. metodą wrażliwości sprzężonych. Wrażliwość sprzężona jest rozwiązaniem
problemu końcowego dla macierzowego równania sprzężonego

Ψ̇(x) =−J(y(x))>Ψ(x), Ψ(T ) = I4,

gdzie Ψ(x) oznacza macierz funkcji sprzężonych do y(x), a In macierz jednostkową o wy-
miarze n × n. Elementy macierzy Ψ(x)> mogą być interpretowane jako współczynniki
przybliżenia liniowego odwzorowania y(x)+δy(x)−> y(T )+δy(T )

δyi(T ) = ∑
j=1,...,4

Ψ j,i(x)δy j(x)

dla małych perturbacji rozwiązania, co można zapisać jako Ψ j,i(x) = ∂yi(T )/∂y j(x). Wraż-
liwości wartości końcowej na zaburzenia wartości początkowej w analizowanym przykładzie
są następujące

Ψ(0)> =


−34,9747 17,7248 −18,6842 6,5171
−76,9241 30,7251 −19,5472 15,9724

86,8441 −27,6394 3,7955 −19,4009
216,2937 −109,3501 113,9853 −40,5546

 .
Jak widać, najsilniejsza jest wrażliwość od wartości początkowej kąta wychylenia pierwszego
członu wahadła (α1 na rysunku 6.1), a najbardziej wrażliwa jest wartość końcowa prędkości
kątowej drugiego członu.

Rys. 6.11. Wartości osobliwe macierzy wrażliwości sprzężonej

Na rysunku 6.11, w celu zobrazowania wrażliwości wartości końcowej rozwiązania
na perturbacje w chwili x, przedstawiono wykres wartości osobliwych Ψ(x)>. Największa
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wartość osobliwa Ψ(0)> (równa normie tej macierzy) osiąga wielkość bliską 300, co oznacza,
że istnieje zaburzenie warunku początkowego na poziomie dokładności maszynowej, które
wpływa na wartość końcową, w przybliżeniu liniowym, wzmocnione o więcej niż dwa rzędy
wielkości.

Alternatywnie można wyliczać macierz wrażliwości, rozwiązując problem początkowy
dla macierzowego równania wariacyjnego

Φ̇(x) = J(y(x))Φ(x), Φ(0) = I4. (6.12)

Elementy macierzy Φ(x) spełniają Φi, j(x)∂yi(x)/∂y j(0). Nietrudno zauważyć, że ze związku
Ψ j,i(x)Φi, j(x) = ∂yi(T )/∂y j(0) wynika

Ψ(0)> = Ψ(0)>Φ(0) = Ψ(x)>Φ(x) = Ψ(T )>Φ(T ) = Φ(T ).

Przedstawione podejście do analizy wrażliwości można oczywiście stosować tylko
wtedy, gdy funkcja prawych stron jest różniczkowalna, a rozwiązanie nie przechodzi przez
tzw. punkty krytyczne, w których macierz Jacobiego funkcji prawych stron traci pełny rząd.
W sytuacjach gdy interesuje nas wrażliwość wektora końcowego na małe perturbacje wektora
początkowego, oba warianty, sprzężony i wariacyjny, są w zasadzie równo opłacalne pod
względem kosztu obliczeniowego. Inaczej jest, gdy chcemy zbadać wrażliwość na zmianę
warunków początkowych wartości funkcjonału (funkcji skalarnej) określonego na wektorze
końcowym. Wtedy wystarczy rozwiązać w przód równanie dynamiki układu (wektorowe),
a wstecz, także wektorowe, równanie sprzężone z wektorem końcowym równym gradientowi
funkcjonału względem wektora wartości końcowych rozwiązania (zob. [5]). Funkcjonałem
takim może być np. odległość wartości końcowej od zadanego punktu. Równanie sprzężone
rozwiązane wstecz przyjmuje na początku przedziału wartość gradientu funkcjonału wzglę-
dem wartości początkowych pierwotnego równania dynamiki układu.

Wyniki dotyczące kroków i wywołań funkcji zewnętrznych dla poszczególnych sol-
werów przedstawiono na rysunku 6.12 i w tabeli 6.4. Interesujące jest spojrzenie na prze-
bieg wskaźnika uwarunkowania linearyzacji układu, przedstawionego na rysunku 6.9, na
tle zmienności długości kroku wybranych metod. Bez trudu można zauważyć, że krok jest
w znacznym stopniu redukowany w otoczeniu punktów rozwiązania odpowiadających złemu
uwarunkowaniu (wysokie wartości wskaźnika), a podnoszony tam, gdzie jest ono lepsze (niż-
sze wartości wskaźnika). Wysoka liczba wywołań funkcji obliczania prawej strony dla metod
ode45 związana jest z faktem, że metoda ta w zasadzie nie jest przeznaczona dla układów
źle uwarunkowanych. Z kolei w przypadku metod ode113 i rad513, przeznaczonych dla
układów źle uwarunkowanych, maksymalny rząd jest wyraźnie wyższy od maksymalnego
rzędu metody ode15s.
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Rys. 6.12. Długości kroku dla wybranych solwerów o zmiennym kroku i rzędzie

Tabela 6.4
Porównanie długości kroków i liczby wywołań funkcji zewnętrznych dla wybranych metod

o zmiennym kroku i rzędzie

Metoda
Krok

maksymalny
Krok
średni

Krok maks./
krok min.

Liczba
wywołań

dddyyy///dddxxx

Liczba
wywołań JJJ

ode45 1,24e–3 3,69e–4 22,8 20310 0
ode15s 2,08e–3 7,43e–4 50,8 6725 0
ode113 1,80e–2 4,61e–3 22,3 1085 0
ode113, hmax = 0,0065 6,50e–3 4,30e–3 8,06 1163 0
rad513 1,55e–1 2,75e–2 36,9 182 93
rad513, hmax = 0,0425 4,25e–2 3,57e–2 6,42 140 90

Na zakończenie przejdziemy do analizy czasu obliczeń i dokładności wybranych metod
według metodyki zaproponowanej w poprzedniej części tego podrozdziału. Syntetyczne
wyniki przedstawiono w tabeli 6.5 oraz na rysunkach 6.13 i 6.14.

Otrzymane wyniki pokazują przede wszystkim znaczne, nawet kilkudziesięciokrotne,
skrócenie czasu obliczeń dla solwerów o zmiennym kroku i rzędzie, w porównaniu do czasów
uzyskiwanych przez solwery, o stałym kroku i rzędzie, analizowane w poprzedniej części
tego podrozdziału. Okazało się, że w celu zachowania dokładności wystarczy wyliczać prawe
strony równania w znacznie mniejszej liczbie punktów.
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Tabela 6.5
Porównanie czasu wykonania i dokładności wybranych metod o zmiennym kroku i rzędzie

Metoda
Średni czas
wykonania

Udział obliczeń
solwera w czasie

wykonania
∆∆∆EEE ∆∆∆yyy

ode45 1,18e–1 50,3% 1,40e–12 1,17e–12
ode15s 1,34e–1 90,6% 1,21e–11 7,82e–11
ode113 1,90e–2 94,4% 1,10e–13 2,60e–13
ode113, hmax = 0,0065 2,08e–2 94,2% 8,90e–14 1,72e–13
rad513 9,43e–2 99,3% 4,81e–14 8,54e–13
rad513, hmax = 0,0425 4,24e–2 99,5% 1,63e–14 4,07e–13

Rys. 6.13. Maksymalny błąd zachowania energii względem średniego czasu wykonania

Rys. 6.14. Maksymalny estymowany błąd rozwiązania względem średniego czasu wykonania
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Najsłabszy okazał się solwer ode15s. Zupełnie dobre wyniki osiągnął solwer ode45,
zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że jego rząd ograniczony jest do 5. Solwery ode113
i rad513 są w stanie zapewnić bardzo wysoką dokładność obliczeń, selektywnie zagęszcza-
jąc kroki w sytuacji gorszego uwarunkowania. Ograniczenie kroku maksymalnego prowadzi
oczywiście do poprawy dokładności, przy niewiele większym koszcie obliczeń w przypadku
ode113, a w przypadku rad513 paradoksalnie poprawie ulega też czas obliczeń. Wynika
to głównie ze zmniejszenia się liczby wywołań funkcji prawych stron do 140, podczas gdy
np. stałokrokowy wariant metody rad9 do osiągnięcia zbliżonych wyników potrzebował
około 30 000 lub 40 000 wywołań w zależności od kryterium dokładności. Pewną ceną
za otrzymanie takich rezultatów są intensywne obliczenia wewnątrz solwera zabierające
ponad 99% czasu wykonania. Wydaje się, że metody Radaua o zmiennym rzędzie i kroku
można polecić w sytuacjach, gdy funkcja obliczania prawych stron jest bardzo złożona.
W przeciwnym razie lepsza jest metoda ode113 albo nawet metoda rk4, przy prowa-
dzeniu obliczeń z ponadstandardową precyzją. Można do tego posłużyć się np. biblioteką
Multiprecision Computing Toolbox for MATLAB (dane w bibliografii po rozdziale 8), gdyż
użycie standardowej biblioteki MATLAB-a, Symbolic Math Toolbox, jest o wiele bardziej
czasochłonne.

Rys. 6.15. Dryf energii całkowitej

Na wykresach widocznych na rysunku 6.15 pokazano przebiegi błędu zachowania
energii w całym przedziale rozwiązania. Porównano cztery warianty, które osiągnęły naj-
lepsze wyniki. Wraz ze wzrostem czasu rozwiązania błędy narastają niezależnie od zasto-
sowanego solwera. Zjawisko to wiąże się z tzw. dryfem energii w przypadku uzyskiwanych
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standardowymi metodami numerycznymi przybliżeń rozwiązań równań dynamiki układów
hamiltonowskich [1, 6]. Przy konstruowaniu solwerów dla równań różniczkowych zwy-
czajnych istnieje pewna swoboda w definiowaniu współczynników przy założonym rzędzie
metody. Przy doborze układu współczynników kieruje się niską złożonością obliczeniową,
stabilnością czy możliwością wykorzystania metod włożonych, niewymagających wielu do-
datkowych operacji. Można też zażądać dodatkowo niezmienniczości pewnych wielkości
o interpretacji fizycznej lub matematycznej, np. zachowania powierzchni obszarów w prze-
strzeniach warunków początkowych i końcowych albo zażądać, aby rozwiązanie wstecz
za pomocą odwróconego schematu metody (z krokiem ujemnym) generowało tę samą
trajektorię. Zachowanie tego typu niezmienników jest cechą tzw. solwerów symplektycznych
lub geometrycznych [7], często wykorzystywanych przy symulacji dynamiki układów ha-
miltonowskich. Ogólnie można powiedzieć, że solwery geometryczne w trakcie zmierzania
do rozwiązania dokładnego często lepiej zachowują zadane niezmienniki niż dokładność
rozwiązania. Okazało się to w pewnym stopniu prawdziwe także w przypadku analizowanych
metod Radaua. W niektórych zadaniach jest to jednak zjawisko pozytywne, ponieważ pozwala
np. bardziej efektywnie znajdować przybliżone rozwiązania problemów optymalizacji dyna-
micznej, przy założonej skończonej dokładności obliczeń numerycznych. Co prawda, sam
solwer rad5 nie jest symplektyczny, ale w problemach hamiltonowskich, w których połowa
zmiennych ma zadane warunki początkowe (zmienne stanu), a połowa warunki końcowe
(zmienne sprzężone – wrażliwości), można skorzystać z dwu metod: Radaua-IIA 5. rzędu
do całkowania w przód i Radaua-IA 5. rzędu do całkowania wstecz, tworzących tzw. parę
symplektyczną [5, 8, 9].

Rys. 6.16. Narastanie estymowanego błędu rozwiązania
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Na rysunku 6.16 został przedstawiony przebieg estymowanego błędu rozwiązania w ca-
łym przedziale dla tych samych co poprzednio najdokładniejszych wariantów solwerów.
Oddalanie się od rozwiązania dokładnego wynika nie tylko z kumulacji błędów zaokrągleń
w procesach obliczeniowych. Gdyby decydował tylko ten czynnik, spodziewalibyśmy się
raczej oscylacji wokół zera. Narastanie błędu wynika także z faktu, że modelowany układ nie
jest układem stabilnym. Małe perturbacje trajektorii stają się większe wraz z upływem czasu.
Przy większej początkowej energii całkowitej możemy się spotkać z rozwiązaniami okreso-
wymi, quasi-okresowymi lub (najczęściej) chaotycznymi [6]. Model wahadła podwójnego jest
przedmiotem bardzo licznych publikacji, skupiających się na różnych aspektach dynamiki,
bifurkacjach, atraktorach chaotycznych, wzbudzaniu okresowym wahadła podwójnego [10]
lub systemach sprzężonych wahadeł podwójnych, co znalazło nawet zastosowanie w modelo-
waniu spirali DNA [11].

6.4. Podsumowanie

Na zakończenie warto dodać kilka uwag ogólnych o wyborze metody najlepiej do-
stosowanej do danego zagadnienia. Na samym początku trzeba sobie postawić pytania,
jakie aspekty rozwiązania nas interesują – czy cała trajektoria (wszystkie kroki albo też
interpolowane wartości w punktach pośrednich), czy tylko punkt końcowy, jaka dokładność
będzie dla nas wystarczająca, jak bardzo krytyczny jest czas obliczeń czy rozmiar wymaganej
pamięci. Od odpowiedzi może zależeć dobór solwera i dobór jego parametrów. Po drugie
trzeba zdawać sobie sprawę z tego, do jakiej klasy należy dany model oraz czy jest dobrze,
czy źle uwarunkowany (stiff). Bardzo przydatne mogą okazać się uwagi zamieszczone w do-
kumentacji MATLAB-a [12]. Solwery pogrupowano tam według klas problemów, poziomów
dokładności i typowych zastosowań. Poza metodami dostępnymi w MATLAB-ie, specjalną
grupę stanowią implementacje metod przeznaczonych do symulacji układów hamiltonow-
skich. Z porównaniem tego typu metod ode45 i ode113 z solwerami geometrycznymi
można zapoznać się w [13].

Obszerną listę algorytmów rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych przed-
stawiono w [14]. Obejmuje ona:

– jawne metody Rungego–Kutty (z informacją wystarczającą do interpolacji wielomiano-
wej w punktach pośrednich lub wymagającą do tego dodatkowych obliczeń),

– silnie stabilne (monotoniczne), jawne metody Rungego–Kutty (stosowane przy rozwią-
zywaniu hiperbolicznych równań cząstkowych),

– metody o niskich wymaganiach co do rozmiaru wykorzystywanej pamięci, stosowane
przy symulacji różnych zjawisk fizycznych, np. propagacji fal czy dynamiki układów
opisywanych przez równania Naviera–Stokesa,

– jawne metody wielokrokowe, w tym metody Adamsa–Bashfortha i Adamsa–Moultona,
z różnymi wariantami obliczania punktów startowych i korektorów,
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– niejawne metody Rungego–Kutty, w tym metody półjawne (z trójkątną dolną macierzą
współczynników w tablicy Butchera, ewentualnie o równych elementach na przekątnej)
i w pełni niejawne, np. Radaua-IIA,

– wykładnicze metody Rungego–Kutty dla układów, które zawierają część o dynamice
zadanej przez liniowe równania różniczkowe,

– metody Rosenbrocka, wykorzystujące wprost macierz Jacobiego funkcji prawych stron
przy obliczaniu wartości etapowych niejawnej metody Rungego–Kutty,

– warianty przeznaczone do obliczeń równoległych,
– implementacje metod z innych pakietów (LSODA, Sundials, MATLAB, SciPy).

Jak widać, wybór w dużym stopniu zależy od typu problemu oraz dostępnych zasobów kompu-
terowych. W repozytorium github.com/SciML/SciMLBenchmarks.jl znajduje się biblioteka
problemów wzorcowych (benchmark problems) z interfejsem w języku Julia.

Na koniec warto zastanowić się nad wyborem środowiska obliczeniowego. Z punktu
widzenia użytkownika niekoniecznie jakość kodu do rozwiązywania danego problemu jest tu
najważniejszym kryterium. Istotne mogą być także inne czynniki, takie jak znajomość danego
środowiska (własne doświadczenie), jego przyjazny interfejs, łatwy dostęp do innych waż-
nych dla użytkownika komponentów oprogramowania, przenośność czy integracja z innymi
narzędziami komputerowymi. Nie bez znaczenia jest też popularność. Według kryterium Po-
pularity of Programming Language pypl.github.io/PYPL.html w marcu 2021 roku MATLAB
znajdował się na 10. miejscu, zaś Julia na miejscu 26. Wysoką pozycję zajmuje język Python,
lecz trudno uznać go za samodzielny język do obliczeń numerycznych.
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