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DIFFERENCIÁLEGYENLETEK ÉS DIFFERENCIÁLEGYENLET-RENDSZEREK NUMERIKUS MÓDSZEREI 

XV. RUNGE-KUTTA TÍPUSÚ MÓDSZEREK

1. A MÓDSZER ISMERTETÉSE

Legyen adott az

kezdeti–érték feladat és tegyük fel, hogy az   véges  intervallumban  szeretnénk  előállítani  az 

  megoldásfüggvény  (közelítő)  értékeit.  Mint  tudjuk,  a  korrekt  kitűzéshez elegendő, hogy az   pont elég nagy

környezetében  és  is folytonos legyen. Módszereink levezetésénél esetenként feltételezzük, hogy 

 további parciális deriváltjai is léteznek.

Az ún. egylépéses módszerek (amelyek közé a Runge–Kutta módszerek  is tartoznak) alapgondolata a következő: ha
az  összetartozó értékpárok segítségével tudunk egy jó közelítő értéket mondani az  –hoz tartozó

 értékre, akkor   értékből  indulva  és  lépésenként  felhasználva  az előbbi (közelítő) függvényértéket,

előállíthatjuk az   megoldásfüggvény (közelítő) értékeit az   helyeken.

Egylépéses módszerek

Az

 összefüggés alapján elfogadható

alakú formulával próbálkozni, amelyet az egylépéses explicit módszerek általános alakjának nevezünk.
Természetesen szeretnénk –t úgy megválasztani, hogy  elég nagy legyen. A Runge–Kutta módszerek

specialitása abban áll, hogy a  értéket több (rekurzív úton számolt)  alakú érték

felhasználásával állítjuk elő.

Konkrétan: határozzunk meg



alakú tagokat, és ezek felhasználásával állítsuk elő az

közelítő  értéket.  Konkrét  formulákhoz  úgy  juthatunk,  ha  rögzítjük  a  tagok  számát  ( ), majd meghatározzuk a

képletben szereplő  paraméterek értékét is. Ezen értékeket abból a meggondolásból kiindulva

szokás meghatározni, hogy a bal oldalon álló  pontos érték  helyen vett Taylor–sorában  és a jobb oldalon

álló   közelítő  érték   helyen vett Taylor–sorában  a tagok a   lépéshossz  lehető

legmagasabb hatványáig megegyezzenek úgy, hogy a paraméterek értéke független –tól.

Nézzünk három gyakran említett esetet:

a) Legyen . Akkor

azaz

A bal oldal  helyen vett Taylor–sora :

a jobb oldal –helyen vett Taylor–sora  pedig önmaga, tehát az egyetlen  paraméterre az  választás a

megfelelő (  első hatványáig van a két oldal egyeztetve). Az így kapott

formulát szokás Euler–formulának hívni.  A formula  ún. lokális hibája az  helyre

vonatkozóan , ahol , vagy röviden  

b) Legyen . Akkor

azaz

A bal oldal  helyen vett Taylor–sora:



ahol felhasználtuk hogy

A jobb oldal  helyen vett Taylor–sora :

A két oldal  második hatványáig össze van egyeztetve, ha

Tehát a négy ismeretlenre három összefüggés adódott, amelyeket végtelen sokféleképpen ki lehet elégíteni. Például
megfelelő az   választás és akkor a

formulához jutunk, amelyet szokás Heun–formulának  (vagy trapéz formulának) nevezni. Az

lokális hiba erre a formulára nagyságrenddel jellemezhető.

c) Legyen . Ekkor az 

ismeretlenekre (13 ismeretlen) 11 egyenletet nyerünk, ha a két oldalt  negyedik hatványáig egyeztetjük össze. Az
ötödik hatványig való egyeztetésre kevés a 13 paraméter. Egy lehetséges választásként adódik az

eset, azaz

amelyet szokás (negyedrendű) Runge–Kutta formulának  nevezni. Az

lokális hiba erre a formulára  nagyságrendű.



Mint már említettük, a  kifejezéseket az utolsó "egyenletbe" behelyettesítve minden Runge–Kutta típusú

formula

alakra hozható, amelyet az egylépéses explicit módszerek általános alakjának nevezünk. Egy ilyen formula
ismeretében tehát úgy oldjuk meg feladatunkat, hogy kiindulunk az adott  (pontos) kezdőérték–

párból, meghatározzuk a

közelítő értéket  –ra nézve, majd az  (közelítő) érték–párból (ahol  ) meghatározzuk a

közelítő értéket  –ra, stb. Eljárásunkat tehát a

formulával írhatjuk le.

 

DEFINÍCIÓ

Az összetartozó értékpár esetén az

mennyiséget az  helyhez tartozó lokális hibának nevezzük. Az

mennyiséget pedig (ahol   a  fenti  képletből  származik)  az   helyhez tartozó halmozott

hibának hívjuk.

Mint  látjuk,  formulánk első  felhasználásakor  a  hibát  a  formulára vonatkozó lokális hibával jellemezhetjük, a további
lépésekben azonban (mivel újra és újra közelítő értéket használunk fel) ún. halmozott hibával kell számolnunk.

Halmozott hibák



Alapvető  kérdés,  hogyan  jellemezhetjük a halmozott hibát.  A  következő  tétel  a  három  konkrét módszer halmozott
hibájára ad információt.

 

TÉTEL

Tegyük fel, hogy az  kezdeti–érték feladat esetén  elég sokszor

deriválható az  pont elég nagy környezetében. Akkor az   lokális

hibájú Euler–, Heun–, Runge–Kutta  formulákat használva, a halmozott hiba 
 nagyságrendű a véges   intervallumon.

  

 

MEGJEGYZÉSEK

1. Tételünk magában foglalja az Euler–, Heun–, Runge–Kutta  módszerek (valójában –re az összes

egylépéses explicit módszer) konvergenciájára vonatkozó állítást, s információt nyújt a konvergencia
sebességéről is. Egy fix   értéknél figyelve a közelítő értékeket, azt mondhatjuk, hogy azok hibája a 

 lépésköz –edik hatványa szerint csökken, midőn a   lépésközt csökkentjük.

2. Módszereink könnyen általánosíthatók az

differenciálegyenlet–rendszerre. Bevezetve a

vektoros (mátrixos) jelölést,  a negyedrendű Runge–Kutta módszer  megadható

alakban. Mivel pedig az



kezdeti–érték feladat a ,  függvények bevezetésével a

fenti differenciálegyenlet–rendszernek megfelelő

alakra hozható, ezt a feladatot is megoldhatjuk Runge–Kutta  típusú módszerrel. A konvergencia–
tulajdonságok hasonlóak maradnak, mint egyetlen egyenlet esetén.

3. Differenciálegyenletek numerikus módszereivel kapcsolatban többféle értelemben is szokás stabilitásról
beszélni. Először  nézzük a numerikus analízisben általános értelemben használt  stabilitást,  azaz vizsgáljuk
meg, hogy a számolás során elkövetett (kerekítési) hibák mennyire befolyásolják az eredményt. Kerekítési
hibáink hatását

alakban képzelve el (ahol ), a hibák halmozódására kimutatható, hogy a halmozott

kerekítési hiba   nagyságrenddel  jellemezhető,  azaz  módszereink  ilyen  értelemben  stabilak. Most

nézzük meg, hogyan viselkedik módszerünk, ha egy fix  lépésközzel megyünk és eltekintünk az 

 megkötéstől. Használjuk fel az Euler–módszert az

mintafeladat megoldására (a pontos megoldás ). Tehát a

formulát használva az  függvényre, kapjuk hogy

Ennek a differencia–egyenletnek pedig nyilvánvalóan

a megoldása. Ha a  értékhez a  lépésköz értékét a   egyenlőtlenség  szerint választjuk,

akkor

Azaz a   esetekre  a  hiba  nem  marad  korlátos.  Másfelől  azt  mondhatjuk,  hogy a 

 esetekben (a mintafeladatunkra) a módszer nem abszolút stabil, azaz nem teljesül, hogy  (a

megoldás "lecsengését" nem érzékeli a módszer). Megemlítjük, hogy az ismertetett Runge–Kutta módszerek



 

ilyen értelemben nem túl stabilisak. Ugyanakkor pl. az

egylépéses implicit formula, amelyet úgy nyerhetünk, hogy az

differenciálegyenlet mindkét oldalát integráljuk –re és a jobb oldalon a trapéz formulát használjuk, jó

stabilitási tulajdonságot mutat az utóbbi értelemben.

  

 

NUMERIKUS PÉLDA

1. Adott az

differenciálegyenlet. Határozzuk meg az   ponton  átmenő  partikuláris  megoldás  közelítő  értékeit az 

 intervallumon negyedrendű Runge–Kutta formulával,  esetén !

A  feladat megoldásához négy  közelítő  érték meghatározása  szükséges, melyek  közül  az első kiszámítását
részletesen bemutatjuk, a többinek csak az eredményét közöljük.

 esetén:

.

2. Adjunk közelítést az

kezdetiérték feladat esetén  értékére negyedrendű Runge–Kutta formulával!

A  helyettesítéssel feladatunk az alábbi differenciálegyenlet–rendszerre vezet:



            .

Példánkban

Ezek felhasználásával:

és

.

Így a keresett érték

A megoldás során  is kiadódott.

  

 

ANIMÁCIÓS PÉLDÁK

Tekintsük az

kezdeti-érték feladatot. Határozzuk meg  közelítő értékét négy különböző módszerrel!

1.  Elsőként  alkalmazzuk  a  feladat  megoldására  az  Euler-módszert.  A  következő  animációs  példán
figyelemmel kísérhetjük a feladat megoldását a   intervallum  növekvő  számú  részintervallumra

osztásának  függvényében. Legyen a részintervallumok száma . A legfinomabb

felosztásnál kapott közelítő érték: .

 ANIMÁCIÓ



2. Oldjuk meg a feladatot módosított Euler-módszerrel. Legyen a részintervallumok száma 
. A legfinomabb felosztásnál kapott közelítő érték: .

 ANIMÁCIÓ

3. Alkalmazzuk most a feladat megoldására a Heun-módszert. Legyen a részintervallumok száma 
. A legfinomabb felosztásnál kapott közelítő érték: .

 ANIMÁCIÓ





4.  Számoljunk  most  negyedrendű  Runge-Kutta módszerrel. Legyen a részintervallumok száma 
. A legfinomabb felosztásnál kapott közelítő érték:  .

 ANIMÁCIÓ





2. FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók

1.  Euler–formulával  majd  Heun–formulával  is  határozzon  meg  a  következő  differenciálegyenlethez  egy  közelítő
értéket,  esetén!

 

2. Az  feladatnál számoljon egy lépést a Runge-Kutta módszerrel  esetén!

a.) Adja meg  értékeit!

 

b.) Számítsa ki  közelítő értékét!

 

3. Adjon közelítést   értékére  az  alábbi  differenciálegyenleteknél  negyedrendű  Runge–Kutta  formulát

használva!

a.)

 

b.)

 

4. Oldja meg a következő differenciálegyenleteket Euler formulával!

a.)

 

b.)

 



c.)

 

d.)

 

e.)

 

f.)

 

5. Oldja meg a következő differenciálegyenlet–rendszereket negyedrendű Runge–Kutta formulával!

a.) Határozza meg  értékét, ha

            .

 

b.) Határozza meg  és  értékeit, ha

       .

 



c.) Határozza meg  és  értékeit, ha

 

d.) Határozza meg  és  értékeit, ha

 

e.) Határozza meg ,  és  értékeit, ha

 

f.) Határozza meg ,  és  értékeit, ha

 

g.) Határozza meg ,  és  értékeit, ha
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