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7.1. Wprowadzenie

Ścisłe sformułowanie zagadnienia brzegowego (Boundary Value Problem – BVP) nie-
znacznie różni się od formuły zagadnienia początkowego (IVP). Można powiedzieć, że
odmienność polega na przeniesieniu warunku początkowego, co najmniej jednej zmiennej,
z punktu początkowego x0 do innego, dowolnego punktu, tradycyjnie określanego jako punkt
końcowy xk.

Mała, formalna zmiana powoduje istotne komplikacje warunków istnienia i jedno-
znaczności rozwiązania problemu brzegowego. Te zagadnienia pomijamy, a koncentrujemy
się na algorytmach numerycznego rozwiązywania BVP. Rozdział ten nie jest przeglądem
bibliotecznych procedur. Jego celem jest raczej ilustracja znaczenia wyboru odpowiedniego
dla zadania algorytmu oraz jego ważniejszych parametrów.

Główne cechy prezentowanych metod zilustrujemy kilkoma zadaniami sterowania jed-
nym przykładowym obiektem – wahadłem podwójnym, którego model opisano w rozdziale 6.
Sterowanie to jest ograniczone do tzw. sterowania warunkami początkowymi, czyli – mówiąc
w skrócie – nadania ramionom wahadła takich prędkości, aby po upływie określonego czasu
wahadło osiągnęło zadaną pozycję.

Dla takiego obiektu można formułować problemy brzegowe o różnym stopniu trudności,
od małych przesunięć ramion w okolicy stabilnego położenia, do trudnych służących do
rozwiązania zadań zmiany pozycji, w trakcie której ramiona mają wykonać kilka obrotów.
Ten wachlarz zadań umożliwia prezentację różnorodności w podejściu do numerycznego
rozwiązywania problemów prostych i bardziej złożonych. Teza, którą stawiamy, mówi, że nie
ma jednego optymalnego algorytmu dla wszystkich zadań BVP, a dobór odpowiedniej metody
i jej parametrów może istotnie wpłynąć na efektywność rozwiązywania zadanego problemu.

Zagadnienie brzegowe

Zadany jest układ M równań różniczkowych zwyczajnych

y′(x) =
dy
dx

= f (x,y), x ∈ [x0,xk], y, f ∈ RM, y ∈C1[x0,xk], (7.1)
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Mde f warunków początkowych

yini(x0) = y0, yini,y0 ∈ RMde f (7.2)

i Mde f = M−Mde f warunków końcowych

y f in(xk) = yk, y f in,yk ∈ RMde f . (7.3)

Oznaczenia ini oraz f in określają podzbiory zbioru indeksów {1, . . . ,M} zmiennych, dla
których wartości, odpowiednio początkowe i końcowe, zostały zadane. Przyjmijmy, że kreska
nad symbolem oznacza dopełnienie, tzn. ini będzie podzbiorem indeksów zmiennych, których
wartości początkowe nie są zadane, nazwijmy je „swobodnymi” yini, a ich liczba będzie ozna-
czana symbolem Mde f . Dla uproszczenia zapisu przyjmujemy dalej, że warunki początkowe
i końcowe są zadane w jawnej (nieuwikłanej) postaci.

Oznaczmy wartości swobodnych warunków początkowych symbolem w:

w := yini(x0)

W rozwiązaniu równania (7.1) podkreślmy jego zależność (jak od parametrów) od swobod-
nych warunków początkowych y(x;w). Wartości końcowe rozwiązania y(xk) też zależą od
wartości swobodnych warunków początkowych. Rozwiązanie problemu brzegowego można
sprowadzić do znalezienia wartości swobodnych warunków początkowych yini i rozwiązania
równania różniczkowego y(x) (7.1), dla których funkcja residuum

ϕ(w) = y f in(xk;w)− yk, ϕ ∈ RMde f

– czyli funkcja zależności niespełnienia warunków końcowych od wartości swobodnych
warunków początkowych – ma miejsce zerowe.

Należy zauważyć, że funkcja residuum może mieć miejsca zerowe dla tych samych
warunków początkowych, ale różnych rozwiązań y(x) tego samego równania różniczkowego.
Problem ten, poza przedstawieniem jednego przykładu w podrozdziale 7.4, pominiemy.
Zagadnienie istnienia i jednoznaczności rozwiązania jest dostępne w literaturze, np. [1]. W dal-
szej części rozdziału nie będziemy zajmować się powszechnie stosowanymi w rozwiązywaniu
równań różniczkowych cząstkowych metodami różnic skończonych. Ograniczamy się do
dwóch rodzajów metod – strzału oraz kolokacyjnych1. Hairer i Wanner [1] dzielą numeryczne
metody rozwiązywania problemów brzegowych na dwie grupy:

1) metody strzału (shooting method) i strzałów wielocelowych (multiple shooting tech-
nique) sprowadzające problem brzegowy do rozwiązania ciągu sekwencyjnie rozwiązy-
wanych zagadnień początkowych.

2) metody jednoczesne (global methods), do których należą metody kolokacyjne, znajdu-
jące rozwiązanie jednocześnie w całym przedziale [x0,xk], a nie według jednego z dwóch
porządków (x0→ xk albo xk→ x0).

1W polskiej literaturze stosowana jest też pisownia kollokacja, np. [2].
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7.2. Metody strzałów

Jak wyżej wspomniano, można wyróżnić metodę pojedynczego strzału i algorytmy
wielocelowe (czasem określane jako algorytmy strzałów wielokrotnych).

7.2.1. Metoda strzału (pojedynczego, jednocelowa)

Zadane warunki początkowe uzupełnia się arbitralnie wybranymi wartościami zmien-
nych swobodnych w i rozwiązuje się zagadnienie początkowe (IVP).

Jeśli rozwiązanie nie spełnia warunków końcowych, czyli ϕ(w) 6= 0, to rozwiązywa-
nie IVP powtarza się przy skorygowanych swobodnych wartościach początkowych – aż do
znalezienia rozwiązania. Numeryczne rozwiązanie zagadnienia brzegowego sprowadza się
zatem do iteracyjnego znalezienia miejsca zerowego funkcji ϕ(w).

Rysuje się dwuwarstwowa struktura algorytmu numerycznego rozwiązywania problemu
brzegowego. W warstwie nadrzędnej, zewnętrznej, jest stosowana metoda rozwiązywania
układu Mde f równań nieliniowych Mde f zmiennych. Każde obliczenie wartości funkcji
residuum ϕ(w) wymaga wykonania algorytmu warstwy podrzędnej, wewnętrznej, w której
jest rozwiązywane zagadnienie początkowe (IVP).

W przypadku szczególnym, jednego równania z jedną zmienną (Mde f = 1), można
zastosować metodę gwarantującą zbieżność, np. algorytm Brenta–Dekkera (dostępny w wielu
bibliotekach, często pod nazwą brent, a implementowany też w środowisku MATLAB-a
w procedurze fzero). Jedynym warunkiem zbieżności jest ciągłość funkcji i znalezienie
przedziału argumentu, w którym funkcja zmienia znak. W przypadkach najczęstszych, gdy
Mde f > 1, takich gwarancji zbieżności nie ma albo ich sprawdzenie jest kosztowne. W pod-
ręcznikach dla metod numerycznych wymienia się metodę siecznych lub Newtona [2, 3], ale
z uwagi na stosunkowo mały obszar ich zbieżności są one użyteczne jedynie w ostatnich itera-
cjach znajdowania miejsca zerowego, gdy odległość od rozwiązania jest niewielka. Do szcze-
gółowej analizy zbieżności algorytmów BVP Burden i Fares odsyłają do pracy Kellera [4].

Zwraca on uwagę na dodatkową trudność znalezienia miejsca zerowego funkcji ϕ ,
jaką stwarza istotnej wielkości błąd obliczeń w warstwie wewnętrznej algorytmu – błąd
wyznaczania wartości funkcji ϕ(w). Funkcja ta nie jest dana analitycznym wzorem, lecz jej
przybliżone wartości są wyznaczane iteracyjnym algorytmem IVP. Rezultat tych obliczeń jest
obciążony szumem numerycznym oraz błędem użytej metody. Błąd ten można zredukować,
stosując różniczkowanie automatyczne – w szczególności wtedy, gdy problem początkowy
jest rozwiązywany metodą jawną, o czym wspomniano w rozdziale 2. Niebezpieczeństwo
dużego błędu pojawia się – jak to pokazano w rozdziale 6 – szczególnie w przypadku źle
uwarunkowanych równań różniczkowych lub niewłaściwie dobranej tolerancji numerycznego
rozwiązywania IVP. Do zagadnienia zależności zbieżności algorytmu rozwiązywania BVP od
dokładności rozwiązania IVP powrócimy w podrozdziale 7.4.
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Jak wcześniej podkreślaliśmy, monografia nie obejmuje analizy algorytmów znajdowa-
nia miejsc zerowych wektorowej nieliniowej funkcji wielu zmiennych. Problemy te, wraz
z algorytmami numerycznej optymalizacji, są szeroko opisane w [5]. Zagadnienie wyboru
algorytmu ograniczymy do jednego kryterium – korzystania (lub nie) z macierzy jakobianowej
tej funkcji, czyli jej liniowego przybliżenia. Wybór ten istotnie wpływa na koszt obliczeniowy.
Spośród algorytmów wykorzystujących do obliczeń macierz Jacobiego będziemy stosować
klasyczną metodę Newtona albo używaną w procedurze MATLAB-a fsolve metodę
trust-region-dogleg, w skrócie TRD.

Macierz Jacobiego dla funkcji ϕ(w) jest macierzą liniowej części zależności rozwiązania
y f in(xk) od swobodnych warunków początkowych. Zagadnienie zależności każdej zmiennej
rozwiązania y równania w punkcie końcowym xk od małej zmiany (wariacji) wartości
początkowej każdej zmiennej było omawiane w rozdziale 6 w części poświęconej równaniom
wariacyjnym. Rozwiązaniem takiego równania w punkcie xk jest macierz Φ(xk).

Użyteczność tej macierzy może być dwojaka. W warstwie wewnętrznej algorytmu
BVP – do rozwiązywania problemu początkowego IVP – znajomość macierzy Φ może
być wykorzystywana do oceny błędu globalnego rozwiązania. Z drugiej strony, w warstwie
zewnętrznej – do znajdowania miejsca zerowego funkcji residuum ϕ – wykorzystywana
jest podmacierz macierzy Φ. Istotny jest ten fragment, który określa zależność wartości
końcowych zmiennych wpływających na spełnienie warunków brzegowych od wartości
początkowych zmiennych swobodnych. Tę podmacierz będziemy oznaczać symbolem Jϕ .

Zatem, wybór algorytmu korzystającego z macierzy jakobianowej funkcji ϕ generuje
konieczność znalezienia analitycznej formuły dla macierzy jakobianowej funkcji f oraz
rozwiązania drugiego problemu początkowego – z równaniami na wariacje.

Alternatywą jest wyznaczanie macierzy jakobianowej funkcji ϕ z zastosowaniem przy-
bliżeń ilorazami różnicowymi. Ten sposób wymaga wielokrotnego rozwiązywania pierwot-
nych IVP – za każdym razem z zaburzeniem początkowej wartości innej zmiennej.

Koszt obliczeniowy tworzenia macierzy jakobianowej funkcji ϕ jest większy – szczegól-
nie w wersji z ilorazem różnicowym – niż koszt rozwiązania pojedynczego IVP. Z drugiej
strony, znajomość tej macierzy zmniejsza liczbę iteracji, a więc liczbę rozwiązywanych pro-
blemów początkowych. Zważywszy na korzyści i koszty tworzenia macierzy jakobianowej,
można przypuszczać, że optymalny algorytm będzie z niej korzystał tylko w pobliżu rozwią-
zania, tj. tam, gdzie przyspieszenie zbieżności metod szukania zer funkcji wykorzystujących
pochodne funkcji jest największe.

7.2.2. Metoda strzałów wielocelowych

Wielokrotnie powtarzane w algorytmie metody strzału jednocelowego zadanie IVP jest
rozwiązywane sekwencyjnie, nieprzerwanie na całym przedziale [x0,xk]. Natomiast w przy-
padku metody strzałów wielocelowych cały przedział jest dzielony na N podprzedziałów
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[x0,x1], [x1,x2], . . . , [xn,xn+1], . . . , [xN−1,xN ] i zadanie IVP jest dekomponowane na N zadań
częściowych2.

Warunki początkowe w pierwszym podprzedziale są takie same jak w metodzie strzału
jednocelowego. Wartości początkowe dla każdego z pozostałych podprzedziałów są warto-
ściami nowych zmiennych decyzyjnych, o które jest rozbudowany wektor w. Jednocześnie
wektorowa funkcja ϕ jest uzupełniana warunkami ciągłości trajektorii na granicach pod-
przedziałów. W rezultacie rozmiar funkcji, której zera szuka algorytm warstwy zewnętrznej,
wzrasta do liczby wszystkich zmiennych decyzyjnych Mde f +M(N−1). Wzrost ten, ilościowo
istotny, jest jedyną zmianą w tej warstwie algorytmu.

Wzrost rozmiaru zadania podnosi koszt obliczeniowy warstwy zewnętrznej algorytmu.
Drugi składnik kosztu obliczeniowego algorytmu BVP – koszt rozwiązywania zadań IVP –
nie zmienia się znacząco, bo długość przedziału całkowania równania w sumie się nie zmienia.
Poboczną zaletą dekompozycji na podprzedziały jest możliwość łatwego zrównoleglenia
obliczeń w warstwie wewnętrznej algorytmu.

Do porównania kosztu obliczeniowego obu metod strzałów powrócimy w podroz-
dziale 7.4 z przykładami numerycznego rozwiązywania zadań BVP.

7.3. Metody jednoczesne

.W metodach strzałów zagadnienie początkowe jest rozwiązywane w wybranym kierunku
i w danej kolejności podprzedziałów, ale zawsze sekwencyjnie. Jakościową zmianą w me-
todach jednoczesnych jest brak problemu „kierunku całkowania” równań różniczkowych.
Można tę zmianę traktować też jako granicę możliwości podziałów w metodach wielocelo-
wych doprowadzonych do podprzedziału o długości jednego kroku metody IVP. W rezultacie
rozwiązanie (trajektoria) równania różniczkowego jest znajdowana w całym przedziale [x0,xk]

jednocześnie.
W konsekwencji zmienia się struktura algorytmu znajdującego rozwiązanie BVP. Znika

warstwa wewnętrzna. Pozostaje jeden poziom obliczeń, w którym rozwiązywane jest tylko
jedno zadanie – znajdowania miejsca zerowego wektorowej funkcji residuum ϕ – ale
stosunkowo rozbudowane.

Dalszą konsekwencją jest uproszczenie algorytmu obliczania macierzy jakobianowej.
Uproszczenie nie musi oznaczać zmniejszenia kosztu obliczeniowego, zależnego od rozmiaru
funkcji, dla której jest liczona macierz. Jeżeli znana jest analityczna formuły funkcji f (i jest
klasy C1 względem funkcji y), to macierz jakobianowa w postaci analitycznej jest osiągalna
bez konieczności rozwiązywania wariacyjnych równań różniczkowych.

2Przejście graniczne N→∞ prowadzące do uogólnionej metody Newtona i quasi-linearyzacji rozważają między
innymi Stoer i Bulirsch w [6].
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7.3.1. Algorytm metody kolokacyjnej dla BVP

Algorytm ten jest podobny do algorytmu metody kolokacji dla zagadnienia początkowego.
Analogiczny jest podział przedziału [x0,xk] na N podprzedziałów3, w których poszukuje się
funkcji aproksymującej rozwiązanie równania różniczkowego. Jako funkcję aproksymującą
przyjmujemy wielomian, którego pochodna względem zmiennej x w punktach kolokacji jest
zgodna z pochodną rozwiązania równania różniczkowego – według zależności (5.20) i (5.21).

Różnica między algorytmami kolokacyjnymi dla IVP i BVP polega na sposobie
zapewnienia ciągłości rozwiązania równania i w dodatkowym wymaganiu w BVP –
spełnienia warunków końcowych. W algorytmach sekwencyjnych IVP wyraz wolny wielo-
mianu przedziału następnego był wartością wielomianu przedziału poprzedniego na granicy
tych przedziałów. Dlatego warunki ciągłości rozwiązania nie pojawiały się w algorytmach
niejawnych metod RK opisywanych w podrozdziale 5.4.

W metodach jednoczesnych każdy podprzedział (krok) jest „autonomiczny”, związany
z sąsiednimi tylko warunkiem ciągłości. Warunki te, razem z warunkami kolokacji oraz
warunkami początkowymi i końcowymi, są zapisane w jednej funkcji residuum ϕ . Algo-
rytm metody ma znaleźć miejsce zerowe tej funkcji, czyli wartości zmiennych decyzyjnych,
w których wszystkie powyższe warunki są spełnione. W pierwszym punkcie tej sekcji
pokazana jest struktura tej funkcji i struktura jej macierzy jakobianowej. Jest to wariant
algorytmu z „relaksacją” warunków ciągłości – dopuszczający nieciągłość rozwiązania na
wszystkich etapach rozwiązywania zadania, a żądający ich spełnienia jedynie w rozwiąza-
niu ostatecznym. W celu pokazania znaczenia tej relaksacji dla własności algorytmu zbu-
dujemy wcześniej funkcję i macierz jakobianową, w których warunki ciągłości spełnione
są analitycznie. Można to osiągnąć przez wyrugowanie wyrazów wolnych wielomianów
„odpowiadających” za ciągłość rozwiązania.

7.3.2. Wersja z warunkami ciągłości wpisanymi do układu równań

Jest to wersja z rugowaniem wyrazów wolnych wielomianów aproksymujących.
W przedstawionym poniżej zapisie prowadzącym do pokazania struktury macierzy

jakobianowej spośród metod IRK wybrano 3-etapową metodę Radaua-IIA.
Funkcję R(•)(ααα) dla N przedziałów (odpowiednik funkcji (5.21) dla jednego prze-

działu) w prostym przypadku: M = 1,Mde f = 0, N = 3 i K = 3, czyli gdy dane są poje-
dyncze równania bez warunku początkowego, ale z warunkiem końcowym4, z podziałem
na trzy podprzedziały (N = 3), z użyciem 3-etapowej niejawnej metody rozwiązywania
równań różniczkowych (K = 3), można zapisać

R(•)(ααα(•)) = f(•)ααα

(
x,y(ααα(•))

)
−A(•)

1 ·ααα
(•). (7.4)

3W celu uniknięcia dodatkowego indeksu przyjmujemy równą długość h wszystkich podprzedziałów.
4Takie zadanie łatwiej rozwiązać jako IVP z ujemnym krokiem (pod warunkiem niepogorszenia stabilności

rozwiązania).
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Wektor zmiennych ααα(•) ma wymiar K ·N +Mde f i zawiera N wektorów ααα (5.19) oraz
zmienną yini (ogólnie – Mde f zmiennych) reprezentującą wartość swobodnej wartości
początkowej

ααα
(•) =

[
ααα

(1)T,ααα(2)T,ααα(3)T,y0

]T
.

Analogicznie, wektor funkcji f(•)ααα jest zbudowany z N wektorów fααα obliczanych
dla kolejnych podprzedziałów oraz funkcji (ogólnie – wektora funkcji) (7.3) definiującej
warunki końcowe.

Macierz A(•)
1 jest zbudowana z N podmacierzy A1 na przekątnej głównej i ostatniego

wiersza (ogólnie – Mde f wierszy) reprezentującego zależność wartości końcowej od
początkowej wynikającą z warunków ciągłości (5.23)

yk = y0 +
N

∑
n=1

h ·ααα(•), h = [h(1),h(2), . . . ,h(N)], (7.5)

gdzie h(N) jest długością n-tego podprzedziału. W rezultacie dla N = 3 i Mde f = 1 oraz
podprzedziałów równej długości zapisujemy

A(•)
1 =


A(1)

1

A(2)
1

A(3)
1

h h h 1

 . (7.6)

Macierz jakobianowa J(•)R funkcji R(•)(ααα(•)) ma postać

J(•)R = J(•)f A(•)
0 −A(•)

1 .

Struktura macierzy A(•)
0 dla N = 3,Mde f = 1 jest podobna do macierzy A(•)

1

A(•)
0 =


A(1)

0

A(2)
0

A(3)
0

0 0 0 0

 .
Macierze A(n)

0 różnią się między sobą tylko w przypadku, gdy podprzedziały nie są równej
długości. Zera zostały wpisane do ostatniego wiersza w celu zwrócenia uwagi na liniowość
warunku ciągłości funkcji sklejanej (od α0 zależą funkcje f , ale nie zależy macierz
jakobianowa).

Macierz J(•)R ma strukturę „prawie” blokowotrójkątną

J(•)R =


CHJ(1)f J(1)f 1

HJ(2)f CHJ(2)f J(2)f 1

HJ(3)f HJ(3)f CHJ(3)f J(3)f 1

0 0 0 0

 , (7.7)
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7.3. Metody jednoczesne

gdzie J(n)f oznacza macierz jakobianową J f zdefiniowaną we wzorze (5.17) i obliczoną dla
podprzedziału n. Bloki pod przekątną reprezentują zależność współczynników wielomianu
w podprzedziale n przez wyrazy wolne α

(q)
0 ,q≤ n, natomiast ostatnia kolumna (zbudowana

z pierwszych kolumn macierzy J(n)f ) – od swobodnej wartości początkowej yini. Czynniki
H i C są macierzami o elementach zależnych odpowiednio od długości kroku h i współ-
czynników c użytej metody IRK (patrz wzór (5.20)).

H = [hi, j]K×K , hi, j = h j,

C = [ci, j]K×K , ci, j = ci.

Jeżeli w każdej iteracji wykonywany jest krok metodą Newtona (jak w [1]), to
w każdym kroku konieczne jest rozwiązywanie układu równań liniowych z macierzą J(•)R .

7.3.3. Wersja z relaksacją warunków ciągłości

W poprzedniej wersji warunki ciągłości rozwiązania problemu BVP (funkcji skleja-
nej) były zapisane niejawnie. W wersji z relaksacją, w iteracjach prowadzących do rozwią-
zania, dopuszczamy niespełnienie tych warunków. Wartości początkowe zmiennych y(xn)

w każdym podprzedziale n (równe wyrazowi wolnemu α0 wielomianu n) są traktowane jak
zmienne niezależne. Do rozwiązywanego układu równań dodamy zatem M(N−1) jawnych
warunków ciągłości, a do wektora zmiennych decyzyjnych M(N−1) zmiennych α

(n)
0 .

Wektor zmiennych decyzyjnych â(•) jest poszerzony w stosunku do ααα z wzoru (5.19)

â = [α0,α1,α2,α3], â(•) =
[
â(1), â(2), . . . , â(N)

]T
.

Macierz jakobianowa f̂ααα

(•)
jest rozszerzeniem macierzy f(•)ααα o pochodne względem α0.

Wówczas funkcję residuum warunków: kolokacji, ciągłości oraz brzegowych można zapi-
sać w postaci

R̂(•)(α̂αα
(•)
) = f̂ααα

(•)(
x,y(α̂αα(•)

)
)
− Â(•)

1 · α̂αα
(•)
,

gdzie

Â(•)
1 =



B(1) D
B(2) D

. . . . . .
B(N−1) D

B(N)

0


.

Podmacierz B(n) zawiera blok A1 zdefiniowany we wzorze (5.22) oraz wektor h określony
we wzorze (7.5)

B(n) =

[
1 h

A1

]
.
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Macierz DK×K ma tylko jeden element różny od zera, d11 =−1. Pierwsze wiersze macierzy
B(n) i DDD dla n = 1,2, . . . ,N − 1 reprezentują warunek ciągłości, dla n = N – warunek
brzegowy, a pozostałe wiersze – warunki kolokacji.

Macierz jakobianowa Ĵ(•)R funkcji R̂(•)(α̂αα
(•)
) wyraża się wzorem

Ĵ(•)R = J(•)f Â(•)
0 − Â(•)

1 .

Macierz Â(•)
0 ma strukturę blokowodiagonalną, przykładowo, dla N = 3,Mde f = 1

Â(•)
0 =


A(1)

0

A(2)
0

A(3)
0

0 0 0 0

 .
Zauważmy, że macierz jakobianowa J(•)f funkcji prawej strony równania różniczkowego
także jest macierzą blokowodiagonalną – każdy blok reprezentuje zależności w obrębie
jednego podprzedziału i nie jest zależny od zmiennych w żadnym innym podprzedziale.
Zatem macierz jakobianowa Ĵ(•)R funkcji residuum jest macierzą rzadką, zbliżoną do
macierzy blokowodiagonalnej i pod tym względem istotnie różni się od macierzy J(•)R (7.7).
Znaczenie możliwości zastosowania algorytmu rozwiązywania układu równań liniowych
dla macierzy rzadkich będzie widoczne w podrozdziale 7.4 na wykresie rysunku 7.6.

Skutki relaksacji warunków ciągłości rozwiązania są następujące:

– wzrasta liczba równań i zmiennych, czyli wymiar wektora funkcji ϕ; w przypadku
użycia K-etapowej metody IRK jest to wzrost (1 + K)/K-krotny; rozszerzenie wy-
miaru przestrzeni, w której poszukiwane jest miejsce zerowe, powiększa koszt obli-
czeniowy algorytmu, może poszerzyć też jego obszar zbieżności;

– przestrzeń ta jest rozszerzona o kierunki reprezentujące wyrazy wolne wielomia-
nów; przekazanie informacji o przewidywanym przebiegu trajektorii rozwiązania
jest łatwiejsze niż w wersji z wyrugowanymi wyrazami wolnymi, w której jedyną
wiedzą, jaką można wprowadzić do algorytmu, jest przewidywana wartość początkowa
swobodnej zmiennej, a nie jej przebieg wzdłuż trajektorii;

– jeżeli relaksacja warunków ciągłości daje pozytywne rezultaty, to należy rozważyć
ewentualną skuteczność relaksacji zadanych (nie swobodnych) warunków początkowych;

– struktura macierzy Jacobiego i macierzy współczynników wielomianów zmienia się
z gęstej (blokowotrójkątnej) na rzadką (w przeważającej części blokowodiagonalną), co
może mieć wpływ na koszt rozwiązywania liniowego układu równań, np. w algorytmie
Newtona.

7.4. Rozwiązywanie przykładowych zadań BVP

Zagadnienia brzegowe często są fragmentem nadrzędnego zadania, np. optymalizacji,
a wśród nich minimalizacji czasu osiągnięcia zadanego celu. W niniejszym podrozdziale
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chcemy tylko zilustrować znaczenie wyboru odpowiednich dla zadanego zadania metody, jej
algorytmu i parametrów dla efektywności rozwiązywania problemu.

Prezentowane dwa zadania należą do tej samej klasy problemów – znalezienia rozwią-
zania przy sterowaniu jedynie warunkami początkowymi obiektu dynamicznego. Obiektem
jest model wahadła podwójnego opisany w rozdziale 6. Zadania polegają na przeprowadzeniu
wahadła z jednej pozycji do drugiej w zadanym czasie (nie jest to zadanie minimalnoczasowe).
Pozycja początkowa jest określana kątami α1 i α2. Końcowe wartości tych zmiennych są
kątami skierowanymi zakreślonymi w czasie ruchu przez odpowiednie ramiona wahadła.
Należy znaleźć wartości początkowych prędkości kątowych ramion wahadła. Nie nakłada się
żadnych warunków na końcowe prędkości kątowe ramion. Parametry wahadła (stosunek mas
i długości ramion) są takie same jak przyjęte w rozdziale poprzednim.

Jedyną istotną różnicą dwóch przedstawionych przykładów jest skala trudności ich
rozwiązywania. Pierwszy, łatwiejszy, służy porównaniu efektywności jak najszerszego ze-
stawu badanych algorytmów. Drugi, trudniejszy przykład ma pokazać ograniczenia wyboru
algorytmu i możliwości właściwego dobrania jego parametrów, jakie powstają, gdy roz-
wiązanie nie jest trywialne. W ostatnim punkcie tego podrozdziału będzie przedstawiony
eksperyment ilustrujący znaczenie relaksacji warunków ciągłości rozwiązania dla zbieżności
i efektywności algorytmów.

Zakres wyboru metod, algorytmów, parametrów

Poniższe zestawienie wybranych do eksperymentów metod i algorytmów nie obejmuje
wszystkich znanych, stosowanych i przyszłych możliwości5.

– W warstwie wewnętrznej algorytmu metod strzałów (rozwiązywanie IVP) ograniczono
się do:

• algorytmu stałokrokowego z jawną, 4-etapową metodą Rungego–Kutty RK4 (wła-
sna implementacja w MATLAB-ie),

• algorytmu adaptacyjnego z jawną, 4- oraz 5-etapową metodą Rungego–Kutty
z parą Dormanda–Prince’a, implementowanego w procedurze ode45 MATLAB-a,

• algorytmu zmiennokrokowego rzędu 1–13 typu predyktor – korektor z niejawną
metodą PECE Adamsa–Bashfortha–Moultona implementowanego w procedurze
ode113 MATLAB-a.

– W warstwie zewnętrznej algorytmu metod strzałów i w metodzie kolokacyjnej ograni-
czono się do:

• algorytmu trust-region-dogleg (dalej oznaczanego skrótem TRD) rozwiązywania
kwadratowego układu równań nieliniowych implementowanego w procedurze
fsolve MATLAB-a,

• podstawowego algorytmu Newtona według wzoru (7.8) (własna implementacja
w procedurze Newton w MATLAB-ie).

5Zestawienie zawiera symbole algorytmów lub procedur stosowane w dalszej części rozdziału.
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– Spośród metod jednoczesnych wybrano 3-etapowe metody kolokacyjne:

• Radaua-IIA,
• Lobatta-IIIC.

– Wybrano dwa sposoby wyznaczania macierzy Jacobiego:

• w metodach strzałów: macierz jakobianowa funkcji residuum jest podmacierzą ma-
cierzy Jacobiego obliczanej przez numeryczne rozwiązanie równania wariacyjnego
(wyprowadzenie równania wariacyjnego znajduje się poniżej),

• w metodzie kolokacyjnej: macierz jakobianowa funkcji residuum jest obliczana
z wzorów analitycznych.

Równania wariacyjne do obliczania macierzy Jacobiego w metodach strzałów

Przypomnijmy, że w metodach strzałów pojawiają się dwie macierze Jacobiego. Sym-
bolem J jest oznaczana macierz jakobianowa funkcji prawych stron równania różniczko-
wego. Pozwala ona wyznaczyć wrażliwość (przesunięcie) końcowej wartości rozwiązania na
zmianę (przesunięcie) wartości początkowej. Oznaczenie Jϕ jest przeznaczone dla macierzy
jakobianowej funkcji residuum ϕ(w) reprezentującej zależność wielkości niespełnienia wa-
runków końcowych i ciągłości trajektorii rozwiązania od wartości swobodnych warunków
początkowych.

Wyznaczmy najpierw elementy macierzy J(y(x)) z równania (6.12) dla metody strzału
jednocelowego. Dla uproszczenia zapisu pomijamy zaznaczanie zależności elementów macie-
rzy J od zmiennych y(x):

J =

[
02×2 I2×2

J(12)
2×2 J(34)

2×2

]
,

gdzie

J(12) =

[
1
D

(
∂Ni

∂y j
− Ni

D
∂D
∂y j

)]
i=3,4
j=1,2

, J(34) =

[
1
D

∂Ni

∂y j

]
i=3,4
j=3,4

,

D = µ + sin2(y1− y2),
∂D
∂y1

=− ∂D
∂y2

= sin(2(y1− y2)),

∂N3

∂y1
=

1
λ

∂ f3

∂y1
+ f4 sin(y1− y2)− cos(y1− y2)

∂ f4

∂y1
,

∂N3

∂y2
=

1
λ

∂ f3

∂y2
− f4 sin(y1− y2)− cos(y1− y2)

∂ f4

∂y2
,

∂N3

∂y3
=−cos(y1− y2)

∂ f4

∂y3
,

∂N3

∂y4
=

1
λ

∂ f3

∂y4
,

∂N4

∂y1
= (1+µ)λ

∂ f4

∂y1
+ f3 sin(y1− y2)− cos(y1− y2)

∂ f3

∂y1
,

152
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∂N4

∂y2
= (1+µ)λ

∂ f4

∂y2
− f3 sin(y1− y2)− cos(y1− y2)

∂ f3

∂y2
,

∂N4

∂y3
= (1+µ)λ

∂ f4

∂y3
,

∂N4

∂y4
=−cos(y1− y2)

∂ f3

∂y4
.

f3 i f4 to trzeci i czwarty element wektorowej funkcji opisanej wzorem (6.6).

∂ f3

∂y1
=−y2

4 cos(y1− y2)− (1+µ)
g
l2

cos(y1),
∂ f3

∂y2
= y2

4 cos(y1− y2),

∂ f3

∂y4
=−2y4 sin(y1− y2),

∂ f4

∂y1
= y2

3 cos(y1− y2),
∂ f4

∂y2
=−y2

3 cos(y1− y2)−
g
l1

cos(y2),

∂ f4

∂y3
= 2y3 sin(y1− y2).

Macierz jakobianowa funkcji residuum w przypadku metody strzału w wersji jednocelo-
wej jest podmacierzą macierzy ΦΦΦ(((xxxkkk))), która jest rozwiązaniem równania wariacyjnego (6.12)

Jϕ =

[
Φ13 Φ14

Φ23 Φ24

]
.

Macierz jakobianowa Jw
ϕ funkcji residuum w przypadku metody strzału w wersji

wielocelowej, bez relaksacji warunków początkowych, gdy liczba podprzedziałów N = 5,
ma rozmiar M(N−1)+Mde f = 18.

Jw
ϕ =


Φ4×2(0,x1) −I4×4

Φ4×4(x1,x2) −I4×4

Φ4×4(x2,x3) −I4×4

Φ4×4(x3,x4) −I4×4

Φ2×4(x4,xk)

 ,

gdzie

Φ4×2 =


Φ13 Φ14

Φ23 Φ24

Φ33 Φ34

Φ43 Φ44

, Φ2×4 =

[
Φ11 Φ12 Φ13 Φ14

Φ21 Φ22 Φ23 Φ24

]
,

a symbole umieszczone w nawiasach (xi,x j) oznaczają granice podprzedziałów, dla których
macierz Φ jest rozwiązaniem równania wariacyjnego.
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Ograniczenie przeglądu do najprostszych wersji algorytmów

Do porównań algorytmów zastosowano procedury w wersjach podstawowych. Przykła-
dowo procedura fsolve była stosowana z domyślnymi ustawieniami opcji, ze zmienianą
jedynie opcją SpecifyObjectiveGradient (ale bez użycia opcji PatternJacob).

Metoda Newtona znajdowania miejsca zerowego n funkcji M zmiennych została za-
implementowana w wersji podstawowej, bez modyfikacji długości kroku, z obliczaniem
macierzy jakobianowej w każdej iteracji (bez oszczędności stosowanych w algorytmach
quasi-newtonowskich), bez zaawansowanych algorytmów algebry liniowej dla macierzy blo-
kowych. Wyjątkiem był jeden eksperyment z zastosowaniem algorytmu dla macierzy rzadkiej
w rozwiązywaniu kwadratowego układu równań liniowych (7.8).

Równanie liniowe, z którego jest wyliczane k+1 przybliżenie rozwiązania nieliniowego
równania ϕ(w) = 0 przyjmuje postać

JJJϕ(wwwk)∆∆∆www =−ϕϕϕ(wwwkkk), wwwk+1 = wwwk +∆∆∆www, (7.8)

gdzie Jϕ(wk) jest macierzą jakobianową funkcji ϕ obliczoną w wk. W implementacji
w środowisku MATLAB-a – w procedurze Newton – do rozwiązywania tego układu równań
wykorzystano algorytm wywoływany operatorem odwrotnego ukośnika – tzw. lewe dzielenie
przez macierz.

Wartości uzyskiwanych czasów należy rozpatrywać jedynie w celu porównania zasto-
sowanych metod. Nie są miarodajne do szacowania czasów obliczeń przy wykorzystaniu
profesjonalnych, specjalizowanych procedur.

Sposób mierzenia błędu rozwiązania zadania BVP

Wynikiem rozwiązania zadania BVP są obliczone wartości początkowe zmiennych
swobodnych yini. Dla tych wartości i zadanych warunków początkowych yini rozwiązujemy za-
gadnienie początkowe możliwie najdokładniejszą metodą, np. algorytmem adaptacyjnym IVP
ode113 z tolerancją 100ε . Rozwiązanie to nazwijmy „weryfikacyjnym”. Jako miarę błędu
rozwiązania BVP przyjmujemy odległość między wartościami końcowymi otrzymanej tak
trajektorii a zadanymi w xk wartościami brzegowymi ||y f in(xk)− yk||. W rzeczywistości,
wobec braku rozwiązania dokładnego, tak sformułowany błąd jest zakłócany niedokładnością
rozwiązania weryfikacyjnego.

Przygotowanie eksperymentów porównawczych

Eksperymenty numeryczne były prowadzone na komputerze z systemem operacyjnym
Windows 10 Pro i środowiskiem MATLAB-a w wersji R2021a. Komputer wyposażony był
w procesor Intel Core i5 3210, 2,50 GHz.

Dotychczas pomijaliśmy zagadnienia możliwej niejednoznaczności rozwiązania pro-
blemu brzegowego. W planowaniu eksperymentów służących porównaniu różnych
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algorytmów należało wybrać parametry zadań, dla których nie będą pojawiać się różne
rozwiązania tego samego zadania.

Przykład różnych rozwiązań tego samego zadania

Należy wyznaczyć takie wartości początkowe prędkości kątowych ramion wahadła, aby
w czasie xk = 1,1 s z pozycji pionowej dolnej (α1 = α2 = 0) przesunęły się do pozycji
pionowej górnej (α1 = α2 = π).

Wybór wstępnego (startowego) przybliżenia trajektorii zmiennych nie jest podyktowany
przewidywanymi ich przebiegami i jest dość prosty. Wartości początkowe kątów w każdym
podprzedziale są ustawione na 0 (wbrew oczywistym przewidywaniom), a prędkości na 2
(bez uzasadnienia, przypadkowo).

Zadanie rozwiązywano dwukrotnie, używając tej samej procedury – algorytmu kolo-
kacyjnego N = 50, z analitycznie obliczaną macierzą Jacobiego. Jedyna różnica polega na
zastosowaniu algorytmu znajdowania zera funkcji residuum. W pierwszym przypadku jest to
algorytm TRD, a w drugim – algorytm Newtona.

Obydwa rozwiązania spełniają wszystkie zadane warunki. Wykresy trajektorii oraz
ilustracja ruchu wahadła zawierają rysunki 7.1 i 7.2.

Rys. 7.1. Trajektorie dwóch różnych rozwiązań tego samego zadania

Różnice między znalezionymi swobodnymi warunkami początkowymi i trajektoriami
zmiennych obu rozwiązań są na tyle duże, że uzasadnianie ich błędem numerycznym wydaje
się nieracjonalne. Nie możemy wykluczyć istnienia jeszcze innych rozwiązań tego zadania,
ponieważ takich badań nie przeprowadzono. Zagadnienie niejednoznaczności rozwiązania
sprowadzono w następnych przykładach jedynie do kontroli, czy każdy badany algorytm
prowadził do tego samego rozwiązania.
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Rys. 7.2. Dwa rozwiązania zadania obrotu o kąt π – pozycje ramion w odstępach czasu 27,5 ms

7.4.1. Zadanie 1 (o niskim stopniu trudności rozwiązania)

Zadanie jest podobne do zadania z poprzedniego przykładu. Różni się zadanym czasem
ruchu xk = 0,5 s oraz pozycją końcową wahadła (α1 = α2 = π/2). Błąd rozwiązania nie
powinien przekraczać poziomu 10−7s−1.

Tak zadany problem brzegowy był rozwiązywany metodami strzałów jedno- i wielocelo-
wych oraz metodą kolokacyjną. W każdym przypadku, niezależnie od liczby podprzedziałów,
na jakie był dzielony przedział rozwiązania [0;0,5], wartości wstępne zmiennych na początku
każdego podprzedziału ustawiono na [0;0;0,5;0,1].

Z analizy przeprowadzonej w rozdziale 6 wynika, że w zadanym przedziale rozwią-
zywania równań wahadła nie pojawia się efekt ich złego uwarunkowania. W warstwie
wewnętrznej przyjęto tolerancję błędu adaptacyjnych algorytmów IVP (ode45, ode113)
równą 10−8. Aby uzyskać podobną dokładność stałokrokowej metody RK4, przyjęto długość
kroku h = 0,5/240. W warstwie zewnętrznej, dla algorytmu rozwiązywania układu równań
nieliniowych przyjęto tolerancję błędu bezwzględnego i względnego na poziomie 10−7.

Podobnie w przypadku algorytmu kolokacyjnego, kierując się założoną dokładnością
rozwiązania, przyjęto podział przedziału rozwiązania na odcinki długości 0,5/24, czyli
10 razy dłuższe niż długość kroku dla RK4.

Tabela 7.1 zawiera wyniki metod strzałów. Wyniki metod są prezentowane w kolejności
według rosnącej liczby podprzedziałów N (a więc malejącej liczby kroków metody IVP
wykonywanej w pojedynczym podprzedziale).
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Tabela 7.1
Eksperyment 1 – wyniki metod strzałów (h = 1/480)
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1 fsolve num. RK4 0,793 8 24000 0 7,9336e–09
1 fsolve num. ode45 0,537 8 5143 0 6,5841e–09
1 fsolve num. ode113 0,622 8 2540 0 5,0482e–09
1 fsolve an. RK4 0,871 9 9600 9600 6,6395e–09
1 fsolve an. ode45 0,604 9 3004 3004 6,8320e–09
1 fsolve an. ode113 0,553 9 1453 1453 7,1395e–09
1 Newton an. RK4 0,494 6 5760 5760 4,3449e–10
1 Newton an. ode45 0,308 6 1746 1746 2,4576e–10
1 Newton an. ode113 0,304 6 790 790 7,0639e–11

3 fsolve num. RK4 3,324 10 106560 0 1,5568e–09
3 fsolve num. ode45 1,349 10 26985 0 6,2238e–10
3 fsolve num. ode113 1,785 11 23290 0 8,2799e–10
3 fsolve an. RK4 0,979 11 11520 11520 1,5568e–09
3 fsolve an. ode45 0,514 11 3906 3906 2,7586e–10
3 fsolve an. ode113 0,534 11 2800 2800 1,5435e–10
3 Newton an. RK4 0,498 6 5760 5760 4,3449e–10
3 Newton an. ode45 0,274 6 1992 1992 1,8160e–10
3 Newton an. ode113 0,290 6 1346 1346 1,0393e–10
5 fsolve num. RK4 5,099 9 165120 0 4,7292e–09
5 fsolve num. ode45 2,288 9 56132 0 4,9104e–09
5 fsolve num. ode113 2,453 9 36558 0 5,1427e–10
5 fsolve an. RK4 0,896 10 10560 10560 6,3759e–11
5 fsolve an. ode45 0,551 10 4291 4291 3,5723e–10
5 fsolve an. ode113 0,616 10 3293 3293 4,6905e–10
5 Newton an. RK4 0,572 7 6720 6720 4,3449e–10
5 Newton an. ode45 0,365 7 2771 2771 1,0969e–10
5 Newton an. ode113 0,396 7 2175 2175 5,9580e–11

Ten sam problem brzegowy rozwiązywano metodami zróżnicowanymi według czterech
kryteriów:

1) liczby podprzedziałów: 1≤ N ≤ 5;
2) metody użytej w zewnętrznej warstwie algorytmu: TRD procedury fsolve oraz

klasycznej metody Newtona (procedura Newton);
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3) sposobu wyznaczania macierzy Jacobiego – skrót num. oznacza przybliżenie ilorazami
różnicowymi, a skrótan. użycie analitycznych formuł pochodnych cząstkowych funkcji
prawej strony równań różniczkowych i rozwiązywanie równań wariacyjnych w każdym
podprzedziale;

4) metody rozwiązywania zagadnienia początkowego IVP w warstwie wewnętrznej algo-
rytmów: RK4 ode45 oraz ode113.

Analizując otrzymane wyniki, można zauważyć, że:

− wszystkie badane wersje algorytmów okazały się zbieżne;
− przy założonej (stosunkowo wysokiej) dokładności wyniku czasy obliczeń mieszczą się

w wąskim przedziale [0,25;5,1] s;
− czas obliczeń metod korzystających z ilorazowego przybliżenia macierzy jakobianowej

wyraźnie wzrasta, gdy liczba podprzedziałów N rośnie;
− czas obliczeń metodą Newtona jest około dwa razy krótszy od czasu metody TRD dla

metody strzału jednocelowego (N = 1), ale przewaga ta maleje ze wzrostem N.

Tabela 7.2 zawiera wyniki rozwiązywania tego samego problemu, ale metodą kolo-
kacyjną – metodą, w której przedział rozwiązania jest dzielony najgęściej. Zastosowano
algorytm stałokrokowy i długość każdego podprzedziału ustalono – jak wcześniej zaznaczono
– na 0,5/24.

Tabela 7.2
Eksperyment 1 – wyniki metody kolokacyjnej (h = 1/48)
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fsolve num. R-IIA 0 134,2 52 1386216 0 2,7588e–07

fsolve num. R-IIA 1 198,5 101 2095344 0 2,7588e–07

fsolve num. L-IIIC 0 186,0 78 2106936 0 5,3304–06

fsolve num. L-IIIC 1 140,0 71 1487664 0 5,3304–06

fsolve an. R-IIA 0 1,850 71 25920 20736 2,7588e–07

fsolve an. R-IIA 1 1,761 108 15696 7848 2,7588e–07

fsolve an. L-IIIC 0 1,462 53 19440 15552 5,3304e–06

fsolve an. L-IIIC 1 1,440 85 12384 6192 5,3304e–06

Newton an. R-IIA 0 0,246 7 2520 2016 8,5964e–09

Newton an. R-IIA 1 0,185 7 1008 504 8,5964e–09

Newton an. L-IIIC 0 0,237 7 2520 2016 6,5448e–07

Newton an. L-IIIC 1 0,183 7 1008 504 6,5448e–07
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W trzeciej kolumnie tabeli użyto skrótów R-IIA i L-IIIC, które oznaczają metody
odpowiednio Radaua-IIA i Lobatta-IIIC, obie 3-etapowe. Czwarta kolumna wskazuje wersję
algorytmu – 0 oznacza relaksację warunków ciągłości sklejanych wielomianów i zgodności
zadanych warunków początkowych, 1 wskazuje na spełnianie tych warunków w każdej iteracji
algorytmu i w efekcie redukcję liczby zmiennych.

Porównanie efektywności algorytmów wyznaczających macierz Jacobiego z przybliżeń
ilorazowych (wiersze 1–4 tabeli) i z rozwiązania równań wariacyjnych (wiersze 5–8) wska-
zuje na różnice liczby obliczeń funkcji prawej strony równania różniczkowego i czasu obli-
czeń sięgające dwóch rzędów wielkości. Dalsze, blisko 10-krotne skrócenie czasu obliczeń
można uzyskać, zastępując uniwersalny algorytm TRD (wiersze 5–8) klasycznym algoryt-
mem Newtona (wiersze 9–12).

Różnice efektywności między algorytmem z redukcją liczby zmiennych a algorytmem
z relaksacją warunków początkowych i ciągłości nie są jednoznaczne. W większości przypad-
ków (poza wierszami 1–2) redukcja rozmiaru zmniejsza koszt obliczeniowy.

Porównując algorytmy z zastosowaniem metod Radaua i Lobatta, można zauważyć
mniejszy błąd wyników metody Radaua. Jest to efekt wyższego rzędu tej metody (przy równej
liczbie etapów obu metod). W użytym w eksperymencie algorytmie z metodą Lobatta bez
relaksacji nie była wykorzystana możliwość redukcji liczby obliczeń wartości funkcji f (x)
na końcu podprzedziału poprzedniego i na początku następnego. Można przewidywać, że
udoskonalenie tego algorytmu poprawiłoby efektywność metody Lobatta.

Analiza jednego przykładu zagadnienia brzegowego nie uprawnia do formułowania
ogólnych wniosków. Jednak w podsumowaniu można zauważyć, że w przypadku prostego
zagadnienia nie pojawia się problem niezbieżności iteracji (nawet bez podawania zbliżonych
do rozwiązania wstępnych trajektorii), a najlepszą efektywność wykazuje metoda kolokacyjna
Radaua-IIA ze zredukowaną liczbą zmiennych decyzyjnych (bez relaksacji warunków począt-
kowych i ciągłości), z algorytmem Newtona znajdowania zera funkcji residuum.

7.4.2. Zadanie 2 (o wyższym stopniu trudności rozwiązania)

Zadanie jest sformułowane tak jak poprzednie. Modyfikacji ulega czas ruchu (xk = 5 s)
i wielkość kąta obrotu ramion wahadła. Pozycja początkowa pozostaje bez zmian (pionowa
dolna, α1 = α2 = 0), ale zadane położenie końcowe α1 = α2 = 3π oznacza, że ramiona
wahadła mają ustawić się w pozycji pionowej górnej po wykonaniu półtora pełnego obrotu.

Zadanie różni się więc od poprzedniego jedynie wartościami parametrów. Przedstawie-
nie rozwiązywania obu przykładów ma pokazać kilka problemów, jakie pojawiają się przy
rozwiązywaniu zadań trudniejszych. W kolejnych punktach zwrócimy uwagę na:

− zmniejszony zakres zbieżności badanych algorytmów,
− różnice efektywności algorytmów,
− możliwość doboru optymalnej liczby podprzedziałów N,
− niebezpieczeństwo pojawiania się rozwiązań pozornych.
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Zbieżność

Próby zastosowania metod użytych w poprzednim eksperymencie ze stałymi warto-
ściami wstępnego przybliżenia trajektorii, np. 0,0;1,1 lub 3π,3π;1,1, dały wynik negatywny
– pokazały niezbieżność wszystkich użytych metod. Zbieżność osiągnięto, przyjmując natu-
ralne, intuicyjne dla tego zadania przybliżenie wstępne rozwiązania w postaci zależności
liniowej obu kątów od czasu. Wstępne wartości prędkości kątowych pozostały niezmienne
w czasie, równe 1. Nie przeprowadzono prób z innym wstępnym przybliżeniem rozwiązania.

W przypadku metod strzałów zbieżność była osiągana przy liczbie podprzedziałów
N > 5. W zakresie 6≤ N ≤ 500 wykonano 72 próby rozwiązania. Wersje z algorytmem TRD
były zbieżne, a z algorytmem Newtona – zbieżne tylko w 25 przypadkach.

Próby rozwiązania zadania bez relaksacji warunków ciągłości (czyli z redukcją liczby
zmiennych) okazały się niezbieżne.

Ze względu na długi czas obliczeń pominięto badania metod strzałów w wersjach bez
rozwiązywania równań wariacyjnych.

W celu porównania czasu obliczeń różnych algorytmów należało dobrać ich parametry
tak, aby ich wyniki były wyliczane z podobną dokładnością. Dla algorytmów adaptacyjnych
przyjęto tolerancję błędu bezwzględnego i względnego na poziomie 10−8. W celu osiągnięcia
podobnej dokładności algorytmu stałokrokowego przyjmowano długości kroku h w zakresie
od 1/300 do 1/1200.

W przypadku metod kolokacyjnych – ze względu na wyższą efektywność – do badań
wybrano wersje algorytmu z metodą Radaua-IIA. Wybór liczby podprzedziałów N z prze-
działu [100,1000] był podyktowany osiąganiem dokładności porównywalnej z dokładnością
badanych metod strzałów. Obie wersje algorytmu (TRD i Newtona) są w tym zakresie N
zbieżne.

Zależność kosztu obliczeniowego od liczby podprzedziałów

Zależność tę i możliwość wyboru optymalnej liczby podprzedziałów przedstawimy na
przykładzie rozwiązania zadania metodą strzałów z procedurą RK4 w warstwie wewnętrznej
i fsolve w zewnętrznej. W tabeli 7.3 podano liczbę iteracji procedury fsolve dla kroków
h metody RK różnej długości, a na wykresach rysunku 7.3 przedstawiono czasy obliczeń6.

Tabela 7.3
Liczba iteracji algorytmu warstwy zewnętrznej dla różnych liczb podprzedziałów N

NNN 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60
Liczba iteracji 15 13 9 8 8 8 8 8 8 9 9

NNN 75 100 120 125 150 200 250 300 375 500 750
Liczba iteracji 11 11 11 9 9 9 9 9 9 11 12

6Dla całkowitej liczby kroków 1500 nie wykonano pomiarów czasu dla N = 8,40,120 i 200 ze względu na
założenie równości długości podprzedziałów – stąd N jest zawsze podzielnikiem całkowitej liczby kroków, dla 1500
jest ich mniej.
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Rys. 7.3. Zależności czasu obliczeń od liczby podprzedziałów.
Wykresy dla całkowitej liczby kroków 1500, 3000, 6000, 12000

Analizując uzyskane wyniki, można zaobserwować kilka prawidłowości.

– Korelacja zależności czasu i liczby iteracji od N jest oczywista, gdyż czas obliczeń
w warstwie wewnętrznej zależy tylko od liczby kroków metody RK. Zatem o przebiegu
zależności czasu od N decyduje algorytm warstwy zewnętrznej.

– W zakresie małych NNN czas obliczeń rośnie proporcjonalnie do liczby kroków, dwu-
krotny wzrost liczby kroków wydłuża czas w przybliżeniu dwukrotnie, co wskazuje
na dominację czasu obliczeń w warstwie wewnętrznej. Dłuższy czas obliczeń przy
malejącym N (<10) można uzasadniać dużym błędem globalnym rozwiązywania IVP
dla równania dynamiki i równania wariacyjnego – szczególnie w przypadku gdy roz-
wiązywanie tych równań jest obliczane na długim podprzedziale. Gorsze przybliżenie
macierzy jakobianowej powiększa liczbę iteracji.

– W zakresie dużych NNN czas obliczeń rośnie z liczbą kroków wolniej niż proporcjonalnie,
co wskazuje na większy udział czasu obliczeń w warstwie zewnętrznej. Wzrost czasu
obliczeń przy rosnącym N wynika z powiększającego się rozmiaru rozwiązywanego
w warstwie zewnętrznej układu równań.

– Minimum czasu obliczeń jest osiągane dla liczby podprzedziałów N między 10 a 50,
niezależnie od długości kroku h w warstwie wewnętrznej. Liczbowa wartość tego zakresu
odnosi się tylko do przytoczonego przykładu i nie ma znaczenia ogólnego. Przejściowy
wzrost czasu obliczeń (i iteracji w warstwie zewnętrznej) dla N z przedziału około
75–125 wymaga dokładniejszego zbadania, ale prawdopodobnie wynika ze specyfiki
przykładu, a nie jest ogólną prawidłowością.
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Porównanie efektywności algorytmów stałokrokowych

Zadane zadanie rozwiązywano metodami: strzałów z algorytmem RK i kolokacyjną
z metodą Radaua-IIA w wersji stałokrokowej. Na wykresach widocznych na rysunku 7.4
zestawiono zależności czasu obliczeń i błędu rozwiązań od liczby podprzedziałów. Trójkątami
zaznaczono wyniki metody strzałów: pustymi – z algorytmem TRD w procedurze fsolve
w warstwie zewnętrznej, a pełnymi – z algorytmem Newtona w tej warstwie. Liczba
przy symbolu RK4 jest liczbą kroków (sumaryczną dla całego przedziału). W metodach
kolokacyjnych liczba kroków jest równa liczbie podprzedziałów. Użyto skrótów: kolok. –
metoda kolokacyjna Radaua-IIA, Newt. – algorytm Newtona, sp. – zastosowanie algorytmu
rozwiązywania kwadratowego układu równań dla macierzy rzadkich. Tolerancję błędu dla
algorytmu szukania zera funkcji residuum przyjęto na poziomie 10−30.

a) b)

Rys. 7.4. Porównanie czasu obliczeń (a) i błędu (b) algorytmów stałokrokowych.
Szczegółowy opis symboli w tekście

Na rysunku 7.4a wykresy zależności czasu obliczeń metody strzałów (zaznaczone
trójkątami) od liczby podprzedziałów N pokazują ten sam przebieg tej zależności dla różnych
długości kroków. Dominuje proporcjonalna zależność czasu od liczby kroków. Zastąpienie
procedury fsolve (trójkąty puste) procedurą Newton (trójkąty pełne) powoduje utratę
zbieżności (dla 15 z 22 wartości N) oraz wydłużenie czasu obliczeń (dla pozostałych siedmiu
wartości „zbieżnych” N).

Taka sama zmiana algorytmu – użycie procedury Newton zamiast fsolve – powoduje
odwrotny skutek w przypadku algorytmu kolokacyjnego. Należy zaznaczyć, że w każdym
eksperymencie algorytm Newtona potrzebował 9 iteracji, a TRD wykonywał ich 14, z czego
w każdej z 9 pierwszych iteracji TRD krok algorytmu był wydłużany maksymalnie, 2,5-krot-
nie (w sumie od 1 do 1405). Można przypuszczać, że liczba iteracji i czas obliczeń mogłyby
być skrócone, gdyby była możliwość powiększenia wartości współczynnika ekspansji do
wartości większej niż 2,5.
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Wyjątkowo w tym punkcie wykonano eksperyment z wykorzystaniem możliwości
przyspieszenia obliczeń przez użycie algorytmu „specjalnego” (jeżeli takiego sformułowania
można użyć w stosunku do algorytmu dla macierzy rzadkich). W podstawowym algorytmie
Newtona (7.8) zawarte jest rozwiązywanie układu równań liniowych. W naszym zadaniu
macierz współczynników tego równania ma strukturę blokową. W opisanym w podrozdziale
7.3 algorytmie metody kolokacyjnej w wersji z relaksacją warunków ciągłości macierz ta
jest macierzą rzadką (w przeciwieństwie do wersji z warunkami ciągłości wpisanymi do
układu równań). Skrócenie czasu obliczeń, uzyskane jedynie dzięki rozwiązaniu układu
równań liniowych (7.8) procedurą wywoływaną w MATLAB-ie operatorem odwrotnego
ukośnika (tzw. lewego dzielenia) dla macierzy rzadkich, jest największe dla dużej liczby
podprzedziałów N, np. dla N = 1000 skrócenie czasu jest ponaddziesięciokrotne.

Wykresy na rysunku 7.4b ilustrują zależność dokładności algorytmów stałokrokowych
od liczby kroków i liczby podprzedziałów. Błąd metod strzałów istotnie zależy od liczby
kroków, ale praktycznie nie zależy od liczby podprzedziałów, w które te kroki są pogrupowane.
Błędy dla 6 ≤ N ≤ 375, przy całkowitej liczbie kroków 1500, mieszczą się w przedziale
[1,25568 · 10−4; 1,25571 · 10−4]. Gdy liczba kroków rośnie, to błąd – zgodnie z rzędem
metody RK4 – maleje, ale przedział błędów relatywnie poszerza się, w przypadku 12 000
kroków zakres wynosi [3,00 ·10−8; 3,21 ·10−8].

W przypadku metod kolokacyjnych każdy podprzedział może być utożsamiany z kro-
kiem metody IVP. Dlatego wykres ten należy traktować przede wszystkim jako zależność
błędu od długości kroku. Dokładności badanych trzech wersji algorytmu kolokacyjnego róż-
nią się niezauważalnie. Wskazuje to na zdominowanie błędu przez dokładność aproksymacji
wielomianem – która zależy zarówno od długości kroku (liczby podprzedziałów), jak i rzędu
użytej metody.

Porównanie algorytmów adaptacyjnych w wewnętrznej warstwie algorytmu BVP

Na rysunku 7.5 przedstawiono parametry rozwiązań otrzymanych przy użyciu adapta-
cyjnych algorytmów metody jawnej (w procedurze ode45) i niejawnej IVP (w ode113).
Adaptacja obejmuje dostosowanie do zadanej tolerancji (przyjęto TolRel= 10−8) tylko
długości kroku, a nie liczby podprzedziałów. Rozważono dwa poziomy tolerancji błędu
bezwzględnego w warstwie zewnętrznej: 10−7 (wykresy na rysunku 7.5a i 7.5b) i 10−30

(wykresy na rysunku 7.5c i 7.5d). W celu odniesienia rezultatów algorytmów adaptacyjnych
do wyników algorytmu stałokrokowego dodano przykładowy wynik otrzymany dla algorytmu
RK4 z krokiem h = xk/1500.

Zależność czasu obliczeń od liczby podprzedziałów przedstawia wykres na rysunku 7.5a.
Minimalny czas obliczeń jest osiągalny przy liczbie podprzedziałów N = 10, mniejszej od
optymalnej dla algorytmu stałokrokowego. Wzrost czasu przy dalszym zwiększaniu N można
tłumaczyć tym, że w pierwszych krokach IVP w każdym podprzedziale algorytm adaptacyjny
jest obciążony szukaniem optymalnej długości kroku, a malejąca długość podprzedziału nie
pozwala na zrekompensowanie tego kosztu użyciem w dalszych krokach dobrze dobranej
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ich długości. Podsumowując koszt obliczeniowy, można stwierdzić, że gdy N rośnie (długość
podprzedziałów maleje), to narzut adaptacji jest rekompensowany coraz trudniej.

a) b)

d)c)

TolAbs= 10−7 TolAbs= 10−7

TolAbs= 10−30 TolAbs= 10−30

Rys. 7.5. Zależności czasów obliczeń i błędów od liczby podprzedziałów.
Wersja z algorytmami adaptacyjnymi w warstwie wewnętrznej.

Tolerancje błędu w warstwie wewnętrznej: TolRel=TolAbs=10−8.
Tolerancje błędu bezwzględnego warstwy zewnętrznej podane pod wykresami.

Objaśnienia (a–d) w tekście

W przebiegu zależności błędu od N (rysunek 7.5b) można wyróżnić trzy fazy, wy-
raźniej widoczne dla algorytmu ode45. Dla małych N błąd utrzymuje się na podobnym
poziomie około 2 · 10−5. W zakresie około 50 ≤ N ≤ 100 błąd maleje, a dla większych N
radykalnie rośnie. Wzrostu tego można uniknąć, zmniejszając wielkość dopuszczalnego błędu
bezwzględnego znajdowania zera funkcji residuum7, co ilustruje rysunek 7.5d. Zmniejszenie
tolerancji błędu bezwzględnego pozwala osiągnąć rezultat z błędem na poziomie błędu
względnego w warstwie wewnętrznej dopiero dla większych N, ponieważ błąd globalny
każdego, co ważne – coraz krótszego podprzedziału, jest coraz mniejszy.

7Pamiętamy, że przy szukaniu zera istotny jest błąd bezwzględny.
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Wykres na rysunku 7.5c, w porównaniu do wykresu na rysunku 7.5a, wskazuje, że zmniej-
szanie tolerancji błędu warstwy zewnętrznej nie powiększa istotnie kosztu obliczeniowego.

Porównanie efektywności algorytmów

W próbie porównania efektywności rozumianej jako relacja błędu do czasu obliczeń
posłużono się wykresami błąd vs. czas obliczeń. Porównanie obejmuje jedynie kombinacje
algorytmów warstw wewnętrznej i zewnętrznej omawiane w poprzednich punktach. Wykresy
przedstawiono na rysunku 7.6.

Rys. 7.6. Porównanie efektywności badanych algorytmów

Pomijając przypadki podziału przedziału rozwiązania na skrajnie małe liczby podprze-
działów,8 można zaobserwować przewagę algorytmów adaptacyjnych nad stałokrokowymi.
Najmniejszą efektywność wykazują metody kolokacyjne. Zastosowanie specjalizowanego
algorytmu rozwiązywania układu równań nieliniowych dla macierzy rzadkich zbliża efektyw-
ność tych metod do efektywności metod stałokrokowych.

Powyższych uwag nie należy traktować jako ogólne prawidłowości. Są to wnioski z roz-
wiązywania pojedynczego zadania BVP przy użyciu kilku podstawowych algorytmów. Przede
wszystkim trzeba podkreślić, że badania nie objęły algorytmów adaptacyjnych w warstwie
zewnętrznej (modyfikacji liczby podprzedziałów).

Rozwiązania pozorne

Osiąganie minimalnego czasu obliczeń dla stosunkowo małej liczby podprzedziałów
może zachęcać do wyboru wartości liczby N w pobliżu dolnej granicy zbieżności.

8W celu poprawy przejrzystości wykresów ilustrujących algorytmy adaptacyjne pominięto punkty odpowiada-
jące liczbom podprzedziałów N < 5.
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7. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE: ZAGADNIENIE BRZEGOWE

Oszczędny algorytm rozwiązywania BVP na długim przedziale x mógłby mieć dwa
etapy. Najpierw z długim krokiem (małym kosztem) znaleźć zgrubne przybliżenie rozwią-
zania, a następnie homotopijnie zbliżać się do rozwiązania dokładnego, tzn. rozwiązywać
wielokrotnie to samo zadanie, ale z coraz węższym marginesem dopuszczalnego błędu, aż
do osiągnięcia założonej dokładności. W wielu przypadkach taki algorytm jest skuteczny.
Jednak konstruowanie pierwszych przybliżeń za pomocą algorytmów dopuszczających duży
błąd aproksymacji trajektorii pojedynczego odcinka9 może stwarzać niebezpieczeństwo do-
prowadzenia do rozwiązania pozornego.

Jako przykład powstawania takiego zjawiska rozwiązano zadanie metodą kolokacyjną
z niejawnym 3-etapowym schematem RK, konkretnie metodą Lobatta-IIIC. Powstały układ
równań nieliniowych rozwiązano metodą TRD (w procedurze fsolve MATLAB-a).

Pierwszą próbę wykonano z podziałem przedziału rozwiązania na N = 40 odcinków.
Przebieg trajektorii czterech zmiennych oraz „klatkowe fotografie” wahadła są przedstawione
na rysunku 7.7 W drugiej próbie powiększono liczbę podprzedziałów do N = 50. Wyniki
podano na analogicznym rysunku 7.8. Należy podkreślić, że obie próby zakończyły się komu-
nikatem o znalezieniu miejsca zerowego funkcji residuum ϕ z dokładnością rzędu 10−20.

a) b)

Rys. 7.7. Przybliżenie rozwiązania zadania z obrotem o 3π przy N = 40:
a) trajektorie zmiennych; b) pozycje ramion wahadła

Błędy miały wartości 6,4086 i 1,3595 odpowiednio w pierwszej i drugiej próbie. Warto-
ści te wskazują na konieczność przejścia do drugiego etapu – homotopijnego poszukiwania
dokładniejszego rozwiązania. Wcześniej porównajmy otrzymane rozwiązania pod kątem ich
przydatności do tego etapu. Zauważmy, że:

– w pierwszej próbie (N = 40) wartość końcowa zmiennej y1, czyli kąta α1, jest bliska celu
(3π), ale wartość zmiennej y2, tj. kąta α2, jest oddalona od celu o około 2π;

– równania różniczkowe modelu wahadła (6.4) i (6.5) opisują jego ruch w taki sam sposób
dla kątów α1 i α2 jak dla α1 +2kπ i α2 +2lπ dla dowolnych całkowitych liczb k i l;

9Odcinek rozumiany jako fragment równania na pojedynczym podprzedziale.
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– niejawne metody Rungego–Kutty, jak pokazał przykład Curtissa i Hirschfeldera (5.6),
nawet ze stosunkowo długim krokiem, mogą znaleźć dobre przybliżenie rozwiązania;

– algorytmy kolokacyjne rozwiązywania BVP szukają zer funkcji residuum ϕ – jedno-
cześnie zer warunków kolokacji i zer warunków ciągłości rozwiązania. Przybliżone roz-
wiązania znajdowane w kolejnych iteracjach algorytmu mogą się zbliżać do spełnienia
jednych warunków szybciej, a innych – wolniej.

a) b)

Rys. 7.8. Przybliżenie rozwiązania zadania z obrotem o 3π przy N = 50:
a) trajektorie zmiennych; b) pozycje ramion wahadła

Zauważmy, że w pierwszej próbie (dla N = 40) algorytm doprowadził do przybliżonego
rozwiązania, które w przedziale x ∈ [0;3,5] zbliżyło się do dokładnego spełnienia warunków
kolokacji dla α2 od 0 do około 2,5π . Na rysunku 7.7 można zauważyć szybki obrót o kąt około
π drugiego ramienia wahadła na odcinku x ∈ [3,5;4,5]. W rezultacie znalezione rozwiązanie
jest ciągłe i zgodne z równaniem różniczkowym. Pozycja końcowa wahadła jest bliska pionu.
Jedynym dużym błędem jest doprowadzenie kąta α2 do sąsiedztwa y2(xk) = 5π zamiast 3π .
Jest to więc rozwiązanie z dużym błędem warunku końcowego.

Można byłoby obrazowo powiedzieć, że rozwiązanie „utkwiło” w kotlinie residuum
z dnem powyżej zera. Czy homotopijny algorytm stopniowo zmniejszający tolerancję błędu
znajdzie drogę wznoszącą się na grzbiet oddzielający od właściwego rozwiązania (kotliny
z dnem na poziomie zera), czyli czy pozwoli na przejściowe powiększenie błędów kolokacji
i ciągłości w celu znalezienia drogi do zmniejszenia błędu warunku końcowego? Jedną
z metod wyjścia z takiej kotliny jest zwiększenie wagi warunku końcowego w algorytmie
poszukiwania minimum lub zmiana skali osi przestrzeni zmiennych wektorowej funkcji
residuum ϕ w metodzie Newtona.

Obserwując zamieszczony na rysunku 7.8 wykres i ruch wahadła w drugiej próbie
rozwiązania zadania – z podziałem na N = 50 podprzedziałów – widzimy, że opisane
wyżej zjawisko pozornego rozwiązania nie występuje. Zmniejszanie błędu drogą połowienia
odcinków powtórzonego cztery razy (od N = 50 do N = 800) doprowadza do rozwiązania
pokazanego na rysunku 7.9.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że zwiększenie liczby podprzedziałów N – a więc
poszerzenie zakresu relaksacji warunków ciągłości oraz zmniejszenie błędu przybliżonych
rozwiązań w początkowych iteracjach – pozwoliło doprowadzić w dalszych iteracjach do
rozwiązania „prawdziwego” (w tym przypadku z błędem 5 · 10−4) z ominięciem rozwiązań
pozornych.

a) b)

Rys. 7.9. Rozwiązanie zadania z obrotem o 3π przy N = 800:
a) trajektorie zmiennych; b) pozycje ramion wahadła

W eksperymencie tym została zastosowana metoda jednoczesna, kolokacyjna. Można
postawić pytanie, czy stosowanie metod strzałów pozwoli uniknąć tworzenia „pozornych
rozwiązań”. Szukając odpowiedzi, trzeba przede wszystkim zauważyć, że metoda strzału
(jednocelowa) jest dla rozwiązywanego tu zadania niezbieżna. Metoda strzałów wielocelo-
wych, gdy liczba podprzedziałów rośnie, a liczba kroków w każdym podprzedziale maleje
do 1, zbliża się do metod kolokacyjnych z relaksacją warunków ciągłości. Zatem obliczenia
prowadzone według takiego algorytmu też mogą doprowadzić do rozwiązania pozornego.

Należy zaznaczyć, że przyczyny opisywanego w tym eksperymencie zjawiska są bardziej
ogólne niż tu rozważane. Rozwiązaniem problemu może być przypisanie odpowiednich
priorytetów (i kolejności) spełniania poszczególnych warunków. Skrajnym przypadkiem jest
jednocelowa metoda strzałów, w której warunki ciągłości mają najwyższy priorytet, bo są
„wpisane” do algorytmu. Ten algorytm zastosowany do rozważanego zadania jest jednak – jak
wyżej wspomniano – niezbieżny.

7.4.3. Wpływ relaksacji warunków ciągłości
na koszt algorytmu kolokacyjnego

Relaksacja warunków ciągłości powiększa rozmiar układu równań, ale ułatwia znalezie-
nie rozwiązania w przestrzeni poszerzonej o wymiary dodatkowych zmiennych. Eksperyment
ma pokazać na przykładzie modelu wahadła, jak relaksacja może wpływać na sumaryczny
koszt obliczeniowy.
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Zadanie polega na przesunięciu ramion wahadła z pozycji pionowej dolnej do koń-
cowej α1 = π/2, α2 = π w czasie xk = 1,5 s. Zmiana pozycji końcowej (z 3π na π)
jest spowodowana niezbieżnością algorytmów z redukcją liczby zmiennych w poprzednim
przykładzie. Porównanie wykonano dla metody Radaua-IIA z algorytmem fsolve i oblicza-
niem macierzy Jacobiego z wzorów analitycznych. Dwie próby poszukiwania rozwiązania
rozpoczynano od dwóch różnych punktów. Jako startowe wartości zmiennych przyjęto dwa
wektory [0;0;0,5;0,1] oraz [0;0;3;5], w obu przypadkach stałe, tj. niezależne od czasu.
Wartości prędkości obrotowych ramion wahadła przyjęte w drugim zestawie są zbliżone do
wartości początkowych tych zmiennych w rozwiązaniu dokładnym – w zamierzeniu miały to
być wartości startowe łatwiejsze do znalezienia i bliższe rozwiązaniu. Ocenę trafności wyboru
– na podstawie wykresów trajektorii startowych i ostatecznego rozwiązania na rysunku 7.10 –
pozostawiamy czytelnikowi. Przyjęto tolerancje błędu RelTol= 10−12 i AbsTol= 10−30.

a) b)

Rys. 7.10. Startowe i ostateczne trajektorie zmiennych dla zadania ustawienia ramion
pod kątem π/2 i π (a) oraz pozycje ramion wahadła w ruchu (b)

Czasy obliczeń i liczby wykonywanych iteracji przedstawiono na rysunku 7.11 w formie
wykresów zależności od liczby podprzedziałów N.

Błędy rozwiązań otrzymywanych przy zastosowaniu obu wersji algorytmu – z redukcją
wymiaru i z relaksacją warunków ciągłości – praktycznie nie różnią się. Przy zwiększaniu N
od 3 do 300 błąd monotonicznie maleje od wartości 7,3 ·10−2 do 5,2 ·10−11.

Istotnie różnią się obszary zbieżności tych algorytmów. Zakresy zbieżności można
odczytać na rysunku 7.11, porównując liczbę punktów odpowiednich wykresów – krótsze
linie wykresów dla wersji z redukcją (brak punktów dla większych N) wskazują na utratę
zbieżności. Dla N > 40 wersja z redukcją liczby zmiennych (bez relaksacji), w przypadku
pierwszego punktu startowego (0,5; 0,1), bardziej odległego od rozwiązania, nie jest zbieżna.
Dla drugiego punktu startowego (3, 5) utrata zbieżności następuje, gdy N > 150.
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Rys. 7.11. Wyniki algorytmu kolokacji z relaksacją warunków ciągłości
lub z redukcją liczby zmiennych, dla dwóch punktów startowych

Wyniki eksperymentu wskazują więc, że rezygnacja z relaksacji warunków ciągłości i po-
czątkowych zmniejsza zakres zbieżności metody. Efekt ten jest podobny do obserwowanego
w metodzie strzałów. Tę zgodność można tłumaczyć interpretacją wersji wielocelowej jako
wersji metody jednocelowej z relaksacją warunków ciągłości.

Rezygnacja z relaksacji warunków ciągłości i początkowych ma swoją zaletę – skraca
czas obliczeń, ale tylko wtedy, gdy algorytm jest zbieżny.

Zależność czasu obliczeń od liczby iteracji jest wyraźna, zbliżona do proporcjonalnej.
Natomiast nie jest widoczna regularna zależność liczby iteracji od N. Można wnioskować, że
powiększanie czasu obliczeń przy wzroście N jest skutkiem zwiększenia wymiaru problemu.

Zależność liczby iteracji i czasu obliczeń od odległości punktu startowego od rozwiąza-
nia zadania jest wyraźna tylko w przypadku relaksacji.

Powyższe uwagi wymagają weryfikacji po wykonaniu znacznie większej liczby ekspery-
mentów numerycznych.

7.4.4. Dokładność

Podrozdział ten jest propozycją spojrzenia na problem dokładności rozważanych metod
z innej perspektywy – nie pod względem metod obliczeniowych, lecz od strony praktycznego
zastosowania. Dotychczas rozważaliśmy możliwości osiągnięcia wymaganej dokładności
rozwiązania BVP. W niniejszym podrozdziale sygnalizujemy inne – poza kosztem oblicze-
niowym – ograniczenie osiąganej dokładności rozwiązania problemu.

Przykład, jaki tu przytaczamy – problem trafiania w cel pociskiem armatnim – może
wydawać się w XXI wieku anachroniczny, ale jest obrazowy i rozwiązywany od kilku
stuleci do dnia dzisiejszego (choćby w polskich haubicach samobieżnych KRAB uważanych
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aktualnie za jedne z najlepszych na świecie). Rozważmy model toru lotu pocisku armatniego,
a rozwiązanie problemu brzegowego ma umożliwić trafienie w wybrany, odosobniony cel.

Rzeczywisty błąd trafienia jest odległością między wyznaczonym celem a punktem
końca lotu rzeczywistego pocisku. Błąd numerycznego rozwiązania problemu brzegowego nie
jest jedynym (i z reguły nie największym) składnikiem błędu rzeczywistego. Przy zadawaniu
tolerancji rozwiązywania BVP należy odnieść go do wielkości pozostałych czynników
wpływających na błąd, w tym dokładności pomiarów, rozmiarów celu, precyzji ustawienia
armaty oraz dokładności modelu toru lotu pocisku. W tym podrozdziale rozważymy ostatni
z tych składników.

Dalsza część tego punktu ma wskazać na „niebezpieczeństwo” podnoszenia wymagań
dokładności obliczeń ponad rzeczywistą potrzebę. Proponujemy etapowe rozwiązywanie
zadania. Najpierw trzeba znaleźć rozwiązanie z użyciem uproszczonego modelu uwzględnia-
jącego, poza grawitacją, tylko opór powietrza, a na kolejnych etapach obserwować zmiany wy-
niku powodowane wprowadzeniem do modelu w miejsce przyjętych uproszczeń – poprawek
jego dokładności. Głównym zamierzeniem jest odniesienie wielkości błędów obliczeniowych
stosowanych algorytmów do błędów pochodzących z zewnątrz środowiska obliczeniowego.

Zadanie trafienia w cel pociskiem armatnim

Należy wyznaczyć kąt podniesienia lufy armaty/haubicy, który zapewnia trafienie w cel
w zadanej odległości leżący na zadanej wysokości (względem haubicy).

Przyjmujemy wiele uproszczeń zjawisk towarzyszących, np. stałość współczynnika
oporu aerodynamicznego w okolicy bariery dźwięku i jego niezależność od wysokości,
pominięcie siły Magnusa i Coriolisa, oddziaływania wiatru, krzywizny ziemi, zależności przy-
spieszenia ziemskiego g od wysokości10. Dynamikę pocisku w przestrzeni dwuwymiarwej
można wtedy opisać czterema równaniami

dx
dt

= vcos(φ) (7.9)

dy
dt

= vsin(φ) (7.10)

dv
dt

=−gsin(φ)−Dv2 (7.11)

dφ

dt
=−g

v
cos(φ), (7.12)

gdzie g – przyspieszenie ziemskie, D – współczynnik oporu aerodynamicznego, φ – kąt
podniesienia, tj. kąt między linią strzału a poziomem punktu wylotu pocisku.

Formułując problem brzegowy, w odróżnieniu do wcześniej przedstawianych w tym
rozdziale przykładów, nie możemy zadać horyzontu czasowego rozwiązania – nie znamy

10Dokładniejsze modele można znaleźć ze np. w: http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/19/
0487-0496.pdf, http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_1/baranowski.pdf [31.03.2021].
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czasu potrzebnego na dotarcie pocisku do celu11. Dlatego, korzystając z równości (7.9),
rugujemy z wzorów (7.10) oraz (7.12) czas t i otrzymujemy

dy
dx

= tg(φ) (7.13)

dv
dx

=−g
v

tg(φ)−Dvsec(φ) (7.14)

dφ

dx
=− g

v2 . (7.15)

Dodatkową korzyścią wyrugowania czasu jest zmniejszenie rozmiaru problemu o jeden
wymiar (czasu).

Proponujemy wykonanie obliczeń z zastosowaniem dowolnej metody dla: g= 9,81 m/s2,
D = 0,2, v0 = 1,67 km/s, xk− x0 = 10 km, y0 = 0, yk = 0,4 km.

W tym modelu toru pocisku współczynnik oporu aerodynamicznego przyjmujemy
jako stały D0 = Cρ0 = 0,2. Obliczamy, jaka będzie różnica (odległość trafienia od celu)
rozwiązania zmodyfikowanego układu równań, jeżeli uwzględnimy zależność współczynnika
oporu od gęstości, a co za tym idzie – od ciśnienia i temperatury powietrza: gęstość powietrza
ρ = n/(rT ), stała gazowa powietrza r = 287,05 J/(kg·K), ciśnienie n = p0 exp[−µgh/(RT )],
ciśnienie standardowe p0 = 101325 Pa, masa molowa µ = 0,0289644 kg/mol, uniwersalna
stała gazowa R = 8,31446 J/(mol·K), temperatura w troposferze T = T0− cT h, temperatura
standardowa T0 = 15°C, cT = 0,0065 K/m.

Powyższa propozycja obliczeń ma na celu ilustrację zagadnienia dostosowania do-
kładności numerycznego rozwiązania przy użyciu modelu matematycznego do dokładności
samego modelu. Pogłębiona analiza tego problemu mogłaby objąć badanie wrażliwości końca
trajektorii lotu na poszczególne dane wprowadzone do modelu.

Porównanie czasów obliczeń rozwiązań z użyciem modeli coraz bardziej dokładnych,
ale tym samym bardziej złożonych, może prowadzić do wniosku, że nadmierne ograniczanie
błędu obliczeń (w stosunku do dokładności modelu, pomiaru danych wejściowych, poziomu
zakłóceń itp.) wydłuża czas obliczeń, który może być istotny – szczególnie w powyższym
przykładzie, w warunkach prowadzonego pojedynku artyleryjskiego.

7.5. Podsumowanie

Numeryczne algorytmy rozwiązywania problemów brzegowych (BVP) są – w porówna-
niu z problemami początkowymi (IVP) – bardziej rozbudowane. Oprócz rozwiązania zagad-
nienia początkowego konieczne jest znalezienie rozwiązania układu równań nieliniowych re-
prezentujących zadane warunki brzegowe. Mała liczba przeprowadzonych eksperymentów nie
upoważniado formułowaniaogólnychstwierdzeń, jednakzarysowałysię pewneprawidłowości.

11Nasze zadanie należy do zagadnień ze swobodnym czasem końcowym.
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W rozwiązywaniu prostych problemów brzegowych, w których równania różniczkowe
nie są źle uwarunkowane, każda metoda jest skuteczna, czyli jest zbieżna do rozwiązania.
Wyższą efektywność osiągają metody z prostszym algorytmem (np. metoda Newtona) niż
uniwersalne procedury rozwiązywania układów równań nieliniowych. Także algorytmy
stałokrokowe RK z dobrze dobraną długością kroku mogą być bardziej efektywne niż
algorytmy adaptacyjne.

Przewaga efektywności prostych metod zmniejsza się w miarę rosnącej złożoności
obliczeń numerycznych – pogarszającej się stabilności równań różniczkowych czy uwarunko-
wania równań. Metody najmniej kosztowne trzeba zastąpić algorytmami bardziej złożonymi,
np. zamiast tracącej zbieżność metody Newtona należy zastosować metodę bardziej uniwer-
salną, np. trust-region-dogleg implementowaną w procedurze fsolve.

Przejście do rozwiązywania problemów trudniejszych prowadzi do zmniejszania obszaru
zbieżności wszystkich podstawowych algorytmów. Rozwiązanie staje się możliwe wtedy, gdy
początkowe (startowe) przybliżenie rozwiązania jest dostatecznie zbliżone do rozwiązania
szukanego. Takie zbliżenie można osiągnąć, dostarczając dodatkową informację o obiekcie,
niezawartą wprost w równaniach różniczkowych, np. przewidując przybliżony przebieg
trajektorii niektórych zmiennych i zapisując go we wstępnym przybliżeniu rozwiązania. Ten
sposób uzbieżniania iteracyjnego algorytmu warstwy nadrzędnej nie jest możliwy w metodzie
strzału jednocelowego i jest utrudniony w wersji metody kolokacyjnej bez relaksacji (w której
zmienne reprezentujące wartości wewnątrz przedziału rozwiązania są wyrugowane).

Zastąpienie metody strzału pojedynczego metodą strzałów wielocelowych lub metodą
kolokacyjną prowadzi do zwiększenia rozmiaru przestrzeni zmiennych, w której problem jest
rozwiązywany. Dodanie nowych zmiennych i tej samej liczby warunków (podział przedziału
rozwiązania na N odcinków, czyli relaksacja warunków ciągłości rozwiązania) poszerza
obszar zbieżności, ale wzrost rozmiaru problemu zwiększa koszt obliczeniowy. Stopień
„dodatkowej swobody” (dostarczanej relaksacją warunków ciągłości) można sterować za
pomocą liczby podprzedziałów N. Jest więc możliwość dobrania liczby N minimalizującej
koszt obliczeniowy.

Rozwiązanie numeryczne otrzymujemy w postaci nie do końca dokładnie sklejonych
odcinków przybliżonej trajektorii. Na dokładność rozwiązania ma wpływ błąd algorytmu roz-
wiązania problemu początkowego (długość kroku algorytmu stałokrokowego albo tolerancja
błędu algorytmu adaptacyjnego), długości podprzedziałów oraz tolerancja błędu spełnienia
warunków ciągłości i brzegowych. Istnieje niebezpieczeństwo wyboru takich wartości tych
parametrów, przy których algorytm rozwiązywania BVP jest zbieżny, ale w granicy ciągu
aproksymacji otrzymywanych w kolejnych iteracjach nie wszystkie zadane warunki są speł-
nione. Mówimy wtedy o rozwiązaniu pozornym.

Wybór zadawanych tolerancji błędu ma istotny wpływ na koszt obliczeniowy i osiąganą
dokładność. Niewłaściwa relacja między tolerancją błędu algorytmu IVP (dużą) i tolerancją
błędu spełnienia warunków ciągłości (małą) może prowadzić do bardzo dokładnego (ale kosz-
townego) sklejania bardzo niedokładnych aproksymacji odcinków trajektorii. Z drugiej strony,
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wymaganie dużej dokładności rozwiązywania IVP w początkowych iteracjach rozwiązywania
BVP też jest kosztowne. Jest tu miejsce na algorytm modyfikacji zadawanych tolerancji w obu
problemach w kolejnych iteracjach.
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Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.




