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Rungės ir Kuto metodai

Paprasta diferencialinė lygtis
dx

dt
= f(x, t).

Gali būti lygčių sistema. Tuomet x ir f – vektoriai.
Kaip spręsti tokią lygtį? Reikia gauti sprendinį x(t). Pradinė sąlyga
x(t = t0) = x0.
Paprasčiausias skaitmeninis būdas – Oilerio metodas
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Oilerio metodas

Skleidimas Teiloro eilute

x(t+ ∆t) = x(t) + ∆t∂x
∂t

+O((∆t)2).

x(t+ ∆t): kintamojo reikšmė sekančiu laiko momentu.
∆t: laikinis žingsnis.
O((∆t)2): mažas dydis, šiame artėjime neįskaitomas.
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Oilerio metodas

Skleidimas Teiloro eilute

x(t+ ∆t) = x(t) + ∆t∂x
∂t

+O((∆t)2).

Iš pradinės lygties seka, kad ∂x
∂t galima pakeisti į f(x, t).
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Oilerio metodas

Skleidimas Teiloro eilute

x(t+ ∆t) = x(t) + ∆t∂x
∂t

+O((∆t)2).

Iš pradinės lygties seka, kad ∂x
∂t galima pakeisti į f(x, t).

Diskretizavimo schema

xn+1 = xn + f(xn, tn)∆t.
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Oilerio metodas

Skleidimas Teiloro eilute

x(t+ ∆t) = x(t) + ∆t∂x
∂t

+O((∆t)2).

Iš pradinės lygties seka, kad ∂x
∂t galima pakeisti į f(x, t).

Diskretizavimo schema

xn+1 = xn + f(xn, tn)∆t.

Privalumas: paprastas užrašymas.
Trūkumas: ilgai skaičiuos, reikia mažų žingsnelių ∆t.
Patobulintas metodas – RK2.
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Rungės ir Kuto antras metodas

Skleidimas Teiloro eilute

x(t+ ∆t) = x(t) + ∆tx′(t) + ∆t2

2 x′′(t).

Skleidžiame iki antros eilės išvestinės.
x′(t) – x išvestinė pagal t.

RK2 išvedimas

x′(t+ ∆t) = x′(t) + ∆tx′′(t),

+x′(t), /2.
x′(t) + x′(t+ ∆t)

2 = x′(t) + ∆t
2 x′′(t).
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Rungės ir Kuto antras metodas
Skleidimas Teiloro eilute

x(t+ ∆t) = x(t) + ∆tx′(t) + ∆t2

2 x′′(t) .

Skleidžiame iki antros eilės išvestinės.
x′(t) – x išvestinė pagal t.

RK2 išvedimas

x′(t+ ∆t) = x′(t) + ∆tx′′(t),

+x′(t), /2.

x′(t) + x′(t+ ∆t)
2 = x′(t) + ∆t

2 x′′(t) .
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Rungės ir Kuto antras metodas

RK2 išvedimas
x(t+ ∆t)− x(t)

∆t = x′(t) + x′(t+ ∆t)
2 .

RK2 išvedimas
x′(t) → f(x, t)
x′(t+ ∆t) → f(x+ ∆x, t+ ∆t)
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Rungės ir Kuto antras metodas

RK2 išvedimas
x(t+ ∆t)− x(t)

∆t = x′(t) + x′(t+ ∆t)
2 .

RK2 išvedimas
x′(t) → f(x, t)
x′(t+ ∆t) → f(x+ ∆x, t+ ∆t)
x+ ∆x =?

x + ∆x

x+ ∆x = x̃ = x(t) + ∆tf(x, t).

Oilerio metodas.
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Rungės ir Kuto antras metodas

Išvedimas
x(t+ ∆t)− x(t)

∆t = f(x, t) + f(x̃, t+ ∆t)
2

arba (×∆t, +x(t))

x(t+ ∆t) = x(t) + ∆t
2 (f(x, t) + f(x̃, t+ ∆t)).

RK2 diskretizavimo schema

k1 = f(xn, t),

k2 = f(x+ k1∆t, t+ ∆t),

xn+1 = xn + ∆t
2 (k1 + k2).
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Rungės ir Kuto ketvirtas metodas

RK4 diskretizavimo schema

k1 = f(xn, t),

k2 = f(xn + k1
∆t
2 , t+ ∆t

2 ),

k3 = f(xn + k2
∆t
2 , t+ ∆t

2 ),

k4 = f(xn + k3∆t, t+ ∆t),

xn+1 = xn + ∆t
6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4).

Optimumas didinant tikslumą ir mažinant skaičiavimo trukmę.
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RK4 su Matlab

Failas main.m:

[t,x]=ode45(@func, [tprad tgal],[x0]);
% tprad, tgal - pradinis ir galutinis laiko momentai
% x0 - pradinė sąlyga

plot(t,x) % piešimas

Failas func.m:

function dx = func(t,x)
dx = ...; % lygties dešinioji pusė
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Banginės lygtys
Išilginė banga

Skersinė banga

Apskritiminė banga
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Banginės lygtys

Kaip aprašyti bangą matematiškai?
Pažymėkime: ξ . Nuokrypis nuo pusiausvyros padėties.
Dabar nesvarbu, ar tai nuokrypis išilgai bangos sklidimo krypties
(išilginė banga), ar statmenai bangos sklidimo krypčiai (skersinė
banga).
Tuomet bet kokia funkcija ξ(x, t) = f(t− x/v) arba
ξ(x, t) = f(t+ x/v) aprašys bangos sklidimą išilgai X ašies
atitinkamai teigiama arba neigiama kryptimi. t yra laikas, v nusako
sklidimo greitį.
Greitis v.

t− x/v = const.

dx/dt = v.

Kai funkcijos argumentas pastovus, tai ir funkcijos reikšmė pastovi.
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Banginės lygtys

Dvi funkcijos.
ξ(x, t) = f(t− x/v)

Aprašo bangos sklidimą X ašies kryptimi

ξ(x, t) = f(t+ x/v)

Aprašo bangos sklidimą prieš X ašį
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Banginės lygtys

Harmoninė banga

ξ(x, t) = a cos(ω[t− x/v]).

ω = 2πν yra kampinis dažnis, ν – virpesių dažnis, a – amplitudė.
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Banginės lygtys

Harmoninė banga

ξ(x, t) = a cos(ω[t− x/v]).

ω = 2πν yra kampinis dažnis, ν – virpesių dažnis, a – amplitudė.

Harmoninė banga
Periodas:

ωT = 2π ⇒ T = 2π
ω

= 1
ν
.

Bangos ilgis:
ωλ/v = 2π ⇒ λ = 2πv

ω
= vT.
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Banginės lygtys

cos() argumentas

ωt− ωx/v = ωt− kx.

Čia
k = ω/v = 2π/λ

banginis skaičius.

Harmoninė banga

ξ(x, t) = a cos(ωt− kx).
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Banginės lygtys

Plokčia banga kryptimi n

ξ(r, t) = f(t− rn/v).

Harmoninė banga banga kryptimi n

ξ(r, t) = a cos(ωt− kr).

Čia k = (kx, ky, kz) yra banginis vektorius.
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Banginės lygtys
Banginės lygties išvedimas
Funkcijos

ξ(x, t) = f(t− x/v)

argumentas
ϕ = t− x/v.

Išvestinės:
∂ξ

∂t
= ∂ξ

∂ϕ

∂ϕ

∂t
= ∂ξ

∂ϕ
· 1,

∂ξ

∂x
= ∂ξ

∂ϕ

∂ϕ

∂x
= ∂ξ

∂ϕ
·
(
−1
v

)
.

Banginė lygtis
∂ξ

∂t
= −v ∂ξ

∂x
.

Aprašo bangos sklidimą X ašies kryptimi.
Banginės lygtys Skaitmeniniai metodai 24 / 40



Banginės lygtys

Banginė lygtis

v → −v.

∂ξ

∂t
= v

∂ξ

∂x
.

Aprašo bangos sklidimą prie X ašies kryptį.

Išveskime lygtį, kurios sprendiniai yra abiem kryptimis sklindančių bangų
superpozicija. Tam rasime funkcijos ξ(x, t) = f(t± x/v) antrąsias
išvestines pagal t ir x.
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Banginės lygtys

Banginės lygties išvedimas
∂2ξ

∂t2
= ∂

∂t

(
∂ξ

∂t

)
= ∂

∂t

(
∂ξ

∂ϕ

)
= ∂

∂ϕ

(
∂ξ

∂ϕ

)
= ∂2ξ

∂ϕ2 ,

∂2ξ

∂x2 = ∓1
v

∂

∂x

(
∂ξ

∂ϕ

)
= ∓1

v

∂2ξ

∂ϕ2
∂ϕ

∂x
= 1
v2
∂2ξ

∂ϕ2 .

Banginė lygtis
∂2ξ

∂t2
= v2 ∂

2ξ

∂x2 .

Sprendinys:
ξ(x, t) = f1(t− x/v) + f2(t+ x/v).
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Banginės lygtys

Banginė lygtis 3D atveju

∆ξ = 1
v2
∂2ξ

∂t2
.

∆ – Laplaso operatorius.

Banginė lygtis 3D atveju, nepriklausanti nuo erdvinių kampų
∂2

∂r2 (rξ) = 1
v2

∂2

∂t2
(rξ).

Sprendinys
ξ = [f1(t− r/v) + f2(t+ r/v)]/r,

išeinančios ir sueinančios sferinių bangų superpozicija.
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Kompleksinis užrašymas

Oilerio formulė

exp(iϕ) = cos(ϕ) + i sin(ϕ).

i =
√
−1.

Kompleksinis užrašymas

cos(ϕ) = 1
2(eiϕ + e−iϕ) = 1

2e
iϕ + k. j.,

sin(ϕ) = 1
2i(e

iϕ − e−iϕ) = 1
2i(e

iϕ − k. j.)

k.j. - kompleksiškai jungtinis dydis.
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Banginių lygčių modeliavimas

Banginė lygtis
∂ξ

∂t
= −v ∂ξ

∂x
.

Diskretizavimas

x→ xi, i = 1, 2, ..., imax,

t→ tj , j = 1, 2, ..., jmax,

ξi,j = ξ(xi, tj).
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Banginių lygčių modeliavimas

Erdvinės išvestinės radimas

ξ(xi + ∆x, tj) = ξ(xi, tj) + ∆x∂ξ
∂x
|i,j + (∆x)2

2
∂2ξ

∂x2 |i,j ,

−

ξ(xi −∆x, tj) = ξ(xi, tj)−∆x∂ξ
∂x
|i,j + (∆x)2

2
∂2ξ

∂x2 |i,j .

∂ξ

∂x
|i,j = [ξ(xi + ∆x, tj)− ξ(xi −∆x, tj)]/(2∆x).

Schema

ξ(xi, tj+1)− ξ(xi, tj−1)
2∆t = −v 1

2∆x [ξ(xi + ∆x, tj)− ξ(xi −∆x, tj)].

∆t - laikinis žingsnis, ∆x - erdvinis žingsnis.
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Banginių lygčių modeliavimas

Schema

ξ(xi, tj+1)− ξ(xi, tj−1)
2∆t = −v 1

2∆x [ξ(xi + ∆x, tj)− ξ(xi −∆x, tj)].

Čia, norint rasti ξ laiko momentu tj+1, reikia žinoti jo vertes dviem laiko
momentais: tj−1 ir tj .
Pirmame laiko žingsnyje taikoma kita schema:

Schema pirmam laiko žingsniui

ξ(xi, tj+1) = ξ(xi, tj)− v
∆t

2∆x [ξ(xi + ∆x, tj)− ξ(xi −∆x, tj)].
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Kranko ir Nikolsono metodas

Banginė lygtis
∂ξ

∂t
= −v ∂ξ

∂x
.

Kranko ir Nikolsono schema
ξ(xi,tj+∆t)−ξ(xi,tj)

∆t = − v
4∆x (ξ(xi + ∆x, tj)− ξ(xi −∆x, tj)

+ξ(xi + ∆x, tj + ∆t)− ξ(xi −∆x, tj + ∆t)) .

"Implicit" metodas.
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Kranko ir Nikolsono metodas

Kranko ir Nikolsono schema
ξ(xi,tj+∆t)−ξ(xi,tj)

∆t = − v
4∆x (ξ(xi + ∆x, tj)− ξ(xi −∆x, tj)

+ξ(xi + ∆x, tj + ∆t)− ξ(xi −∆x, tj + ∆t)) .

Kairėje pusėje – ξ išvestinė pagal laiką taške tj + ∆t/2.

y(tj+∆t)−y(tj)
∆t ≈ 1

∆t

(
y(tj) + ∆t∂y∂t |tj + ∆t2

2
∂2y
∂t2 |tj − y(tj)

)
=

= ∂y
∂t |tj + ∆t

2
∂2y
∂t2 |tj ≈

∂y
∂t |tj+ ∆t

2
.

Čia y(tj) = ξ(xi, tj).

Banginės lygtys Skaitmeniniai metodai 36 / 40



Kranko ir Nikolsono metodas

Kranko ir Nikolsono schema. Išvedimas
Iš vienos pusės

y(tj + ∆t
2 ) ≈ y(tj) + ∆t

2
∂y

∂t
|tj .

Iš kitos pusės

y(tj + ∆t) + y(tj)
2 ≈ 1

2

(
y(tj) + ∆t∂y

∂t
|tj + y(tj)

)
= y(tj) + ∆t

2
∂y

∂t
|tj .
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Kranko ir Nikolsono metodas

Kranko ir Nikolsono schema. Išvedimas
Pažymime

y(tj + ∆t
2 ) = ∂ξ

∂x
|xi,tj+ ∆t

2
.

Taigi,
∂ξ

∂x
|xi,tj+ ∆t

2
= 1

2

(
∂ξ

∂x
|xi,tj+∆t + ∂ξ

∂x
|xi,tj

)
.

Iš banginės lygties turime

∂ξ

∂t
|xi,tj+ ∆t

2
= −v ∂ξ

∂x
|xi,tj+ ∆t

2
.
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Kranko ir Nikolsono metodas
Kranko ir Nikolsono schema
Pažymime ξ(xi, tj) = ξji . Tuomet

ξj+1
i − ξji = − v∆t

4∆x
(
ξji+1 − ξ

j
i−1 + ξj+1

i+1 − ξ
j+1
i−1

)
.

Arba, matriciniame pavidale

Aξ1 = Bξ0.

Čia ξ1 = (ξj+1
1 , ξj+1

2 , ξj+1
3 , ..., ξj+1

imax)T , ξ0 = (ξj1, ξ
j
2, ξ

j
3, ..., ξ

j
imax)T . A ir B

yra matricos, kurių visi elementai nuliai, išskyrus

Bi,i = −1, Bi,i−1 = v∆t
4∆x, Bi,i+1 = − v∆t

4∆x,

Ai,i = −1, Ai,i−1 = − v∆t
4∆x, Ai,i+1 = v∆t

4∆x.
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Kranko ir Nikolsono metodas

Kranko ir Nikolsono schema

Aξ1 = Bξ0.

Žinome ξ0, surandame ξ1.
Lygties Ax = b sprendimas su Matlab:

x = A \ b.
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