
6ο Εργαστήριο
Για την αριθµητική επίλυση ενός προβλήµατος αρχικών τιµών (Π.Α.Τ.)

θεωρήσαµε πεπλεγµένες µονοβηµατικές µεθόδους όπως η πεπλεγµένη Euler ή
Τραπεζίου.

Σε προηγούµενο εργαστήριο είδαµε ότι για να υπολογίσουµε την τιµή  χρειάζεται να
λύσουµε (στη γενική περίπτωση που η  είναι µη γραµµική ως προς ) µια µη γραµµική
εξίσωση. Ένας τρόπος είναι χρησιµοποιήσουµε µια επαναληπτική διαδικασία όπως στον
υπολογισµό του σταθερού σηµείου. Έτσι, σε κάθε βήµα του αλγορίθµου της πεπλεγµένης
Euler, για τον υπολογισµό δηλαδή του  θέτουµε

και αναζητούµε  τέτοιο ώστε

Επειδή µπορούµε µόνο να προσεγγίσουµε το , την προσέγγιση  που θα υπολογίσουµε
χρησιµοποιώντας την επαναληπτική διαδικασία του σταθερού σηµείου, θα θέσουµε ως

, δηλαδή θεωρούµε την ακολουθία

για δοσµένο tol, υπολογίζουµε το  τέτοιο ώστε  και θέτουµε

και προχωράµε για την επόµενη προσέγγιση της µεθόδου πεπεπλεγµένης Euler.

Την ίδια διαδικασία µπορούµε να εφαρµόσουµε και για πολυβηµατικές µεθόδους.
Θεωρείστε τη µέθοδο Adams Multon(2) και τη BDF(2)

Μέθοδος Adams Multon(2) Για δοσµένα ,

Μέθοδος BDF(2) Για δοσµένα ,

Άσκηση 1: Έστω , στο  η οποία είναι λύση στο

Θεωρείστε τις µεθόδους Adams Multon(2) και τη BDF(2), ένα διαµερισµό του  σε
 σηµεία, και για να υλοποιήσετε αυτές τις δύο µεθόδους χρησιµοποιήστε τις
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αρχικές τιµές  και  να δίνεται από την άµεση µέθοδο του Euler. Βρείτε το
σφάλµα , για  καθώς και τις τιµές για

. Παρατηρήστε ότι καθώς το  αυξάνει ή το  ελαττώνετε οι τιµές 
τείνουν να σταθεροποιηθούν. (Δηλαδή η µέθοδος φαίνεται να συγκλίνει)
Άσκηση 2: Έστω , στο  η οποία είναι λύση στο

Θεωρείστε τη ακόλουθη 2-βηµατική µέθοδο:
Για δοσµένα ,

Θεωρήστε ένα διαµερισµό του  σε  σηµεία, και για να υλοποιήσετε αυτές τις
δύο µεθόδους χρησιµοποιήστε τις αρχικές τιµές  και  να δίνεται από την άµεση
µέθοδο του Euler. Βρείτε το σφάλµα , για 
καθώς και τις προσεγγίσεις για . Παρατηρήστε ότι καθώς το  αυξάνει
ή το  ελαττώνετε οι τιµές  τείνουν να σταθεροποιηθούν. (Δηλαδή η µέθοδος φαίνεται
να συγκλίνει), όµως το σφάλµα δεν µειώνετε!

Άσκηση 3: Θεωρείστε τις προσεγγίσεις  που προκύπτουν στην προηγούµενη Άσκηση

2, και τη συνάρτηση . Υπολογίστε τα σφάλµατα

, για . Τείνουν αυτά στο 0;

Παρατήρηση για τις Ασκήσεις 2 και 3:Η µέθοδος που θεωρήσαµε στην Άσκηση 2,
µπορούµε εύκολα να διαπιστώσουµε ότι είναι ευσταθής αλλά όχι συνεπής (ελέγχουµε αν
τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά πολυώνυµα ικανοποιούν τις απαραίτητες συνθήκες).
Εποµένως σύµφωνα µε τη θεωρία βλέπουµε ότι δεν είναι συγκλίνουσα και άρα οι
προσεγγίσεις  για το ΠΑΤ της Άσκησης 2 δεν θα συγκλίνουν στην λύση του ΠΑΤ ,
αλλά σε µία άλλη συνάρτηση την . Μπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η  είναι λύση
του ΠΑΤ

Δηλαδή οι προσεγγίσεις που παίρνουµε µε µια µη συνεπή λύση οδηγούν στη λύση ενός
άλλου προβλήµατος από αυτό που θέλουµε να λύσουµε!

Άσκηση 4: Έστω , στο  η οποία είναι λύση στο

Θεωρείστε τη ακόλουθη µέθοδο:
Για δοσµένα ,

Θεωρήστε ένα διαµερισµό του  σε  σηµεία, και για να υλοποιήσετε αυτές τις
δύο µεθόδους χρησιµοποιήστε τις αρχικές τιµές  και  να δίνεται από την άµεση
µέθοδο του Euler. Βρείτε το σφάλµα , για 
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καθώς και τις προσεγγίσεις για . Παρατηρήστε ότι καθώς το  αυξάνει
ή το  ελαττώνετε, οι τιµές  γίνονται πολύ µεγάλες. (Δηλαδή η µέθοδος φαίνεται να
αποκλίνει και να είναι ασταθής).

Παρατήρηση: Η µέθοδος που θεωρήσαµε, µπορούµε εύκολα να διαπιστώσουµε ότι δεν
είναι ευσταθής αλλά είναι συνεπής. Εποµένως βλέπουµε ότι δεν είναι συγκλίνουσα και
άρα οι προσεγγίσεις  για το ΠΑΤ της άσκησης δεν θα συγκλίνουν στην λύση του ΠΑΤ

.

Συστήµατα Διαφορικών εξισώσεων
Θεωρούµε τώρα το ακόλουθο σύστηµα διαφορικών εξισώσεων

Αυτό είναι ένα σύστηµα που περιγράφει τη εξέλιξη του πλυθυσµού λαγών και αλεπούδων,
όπου  είναι ο πλυθυσµός των λαγών και  των αλεπούδων.

Άσκηση 5: Θεωρείστε το παραπάνω σύστηµα Δ.Ε. και µια διαµέριση του , µε
 και εφαρµόστε τη άµεση µέθοδο του Euler, τη µέθοδο του µέσου και τη

µέθοδο Adams-Bashforth(2) για συστήµατα για να βρείτε τις προσεγγίσεις  των
, .

1. Δηµιουργείστε τη γραφική παράσταση των λύσεων ως προς το χρόνο .
2. Δηµιουργείστε τη γραφική παράσταση των 2 προσεγγίσεων  στο πεδίο .
3. Ποιός είναι ο πλυθυσµός των λαγών και των αλεπούδων για χρόνο 
4. Αν µεταβάλετε (αυξήσετε ή µειώσετε) τον αριθµό των σηµείων , ο πληθυσµός στο
χρόνο  µεταβάλετε πολύ;

5. Ποιά µέθοδο πιστεύετε οτι δίνει καλυτερα αποτελέσµατα;
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