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DIFFERENCIÁLEGYENLETEK ÉS DIFFERENCIÁLEGYENLET-RENDSZEREK NUMERIKUS MÓDSZEREI 

XVI. VÉGESDIFFERENCIA MÓDSZEREK

1. A MÓDSZEREK ISMERTETÉSE

A tárgyalásra kerülő módszerek – melyre a rács–módszerek ill. differencia–módszerek elnevezések is használatosak –
alapgondolata a következő: az adott közönséges vagy parciális differenciálegyenletben és a mellékfeltételekben
helyettesítjük a deriváltakat közelítő deriválási formulákból származó kifejezésekkel. Így a keresett függvényértékre egy
"közelítő" egyenletrendszert nyerünk.

Az elmondottakat két, gyakran előforduló feladattípuson mutatjuk be.

a.) Legyen adott a

peremérték feladat, ahol és , továbbá legalább folytonos –n. Az 

intervallumot osszuk fel egyenlő részekre,

Intervallum felosztás

ahol .

Alappontokbeli függvényértékek

Ha az  megoldásfüggvény négyszer folytonosan deriválható –n, akkor a közelítő deriválásnál látott formula

alapján, az  pontokhoz tartozó  értékekkel

ahol . Bevezetve az  jelölést, behelyettesítve  fenti értékét (

–re) a differenciálegyenletbe és rendezve az egyenleteket –re nézve, a



lineáris egyenletrendszerhez jutunk a keresett (pontos)  megoldásfüggvény értékekre nézve. Bevezetve a

jelöléseket, egyenletrendszerünket megadhatjuk

alakban. A gyakorlati számolás során a  vektor elemeit nem tudjuk meghatározni, ezért ezt a (közelítő deriválási
formulánk hibatagjából származó) tagot elhagyva, a

lineáris egyenletrendszernek eleget tevő  vektort határozzuk meg, remélve hogy  eltérése kicsi –tól. Mindkét
lineáris egyenletrendszer megoldása egyértelmű, hisz a  mátrixra teljesül a diagonális dominancia, 

 miatt.

Pontos ill.  közelítő függvényértékek

Alapvető kérdés, hogy mit tudunk mondani ezen csonkításból származó hibáról.

 



TÉTEL

Ha , akkor

b) Jelölje  a következő téglalap tartományt

Alaptartomány

és jelölje  a tartomány határán lévő pontok halmazát. Legyen adott a

peremérték–feladat (a Poisson–egyenlet  homogén mellékfeltétellel), ahol  legalább folytonos a 

 tartományon. Az általánosabb eset, amikor a peremen nem tűnik el a megoldásfüggvény, visszavezethető erre az
esetre. Feladatunk  megoldásfüggvénye tehát az alábbi módon szemléltethető:

A feladat  megoldásfüggvénye

Most osszuk fel a tartományt négyzet alakú résztartományokra (feltételezve, hogy az oldalak aránya ezt lehetővé teszi):



Alaptartomány felosztása

Ha az  megoldásfüggvény négyszer folytonosan deriválható a  tartományon mindkét változója szerint, akkor a

közelítő deriválásnál látott formulák alapján az  pontokhoz tartozó

  értékekkel

ahol   illetve az   pontokhoz tartozó

  értékekkel

ahol  és 

Parciális deriváltak számítása

Bevezetve az  jelölést, behelyettesítve a differenciálegyenletbe a fenti értékeket az összes  

  belső pontra nézve és rendezve az egyenleteket, az

lineáris egyenletrendszerhez jutunk az  darab ,   értékre nézve. Egyenleteinkben 



 

 - a peremfeltételnek megfelelően, - ha  vagy  ill.  vagy . A gyakorlati számolás során a

hibatagokból származó részt elhagyjuk (csonkítjuk a lineáris egyenletrendszert), tehát az

lineáris egyenletrendszernek eleget tevő (egyetlen) ,   "megoldás–halmaz" határozzuk

meg, remélve ismét, hogy  kissé tér el –től.

Pontos ill.  közelítő megoldások a rácspontokban

A csonkításból származó hiba vizsgálata hasonlóan végezhető el, mint az előző pontban.

  

 

MEGJEGYZÉSEK

1. Az első feladatra megfogalmazott tétel magában foglalja a módszer konvergenciájára vonatkozó állítást, s
információt nyújt a konvergencia sebességéről is. Egy fix  értéknél figyelve a közelítő értékeket, azt

mondhatjuk, hogy azok hibája "  szerint csökken", midőn a  lépésközt csökkentjük.

2. Az általános értelemben vett stabilitást (a kiindulási adathibák és a számolás során elkövetett kerekítési hibák
hatását) most a  un. kondicionáltsági együtthatóval jellemezhetjük. Az első feladat esetén

(normaként –t használva):

ha   amit kissé elnagyolva úgy mondhatunk, hogy az együtthatókkal kapcsolatos

számítások relatív hibája –szeres relatív hibát eredményezhet a megoldásban.

3. Az első feladat egy nagyon speciális ún. tridiagonális lineáris egyenletrendszert, a második pedig egy
egyenletenként minimum , maximum  ismeretlent tartalmazó lineáris egyenletrendszert eredményezett. Az
első feladat mind Gauss–eliminációval (nagyon kevés a nem zérus elem), mind Seidel–iterációval  (teljesül a
konvergencia általunk is tárgyalt elégséges feltétele) jól megoldható. A második feladatra kényelmesebb a
Seidel–iterációt  (annak egy over–relaxációs változatát) használni, mert akkor nem szükséges az ismeretlenek
"sorbaállítása", meghagyhatjuk azok kettős indexezését. Megjegyezzük, hogy az említett típusú lineáris
egyenletrendszerekre számos speciális módszert dolgoztak ki.

  

 

NUMERIKUS PÉLDÁK



1. Határozzuk meg az

peremérték feladat megoldását végesdifferencia módszerrel!

Legyen . Ekkor a differenciálegyenletet az    belső pontokra

diszkretizálva,  helyére a látott közelítő deriválási értéket behelyettesítve az alábbi egyenleteket kapjuk:

Figyelembe véve a peremfeltételeket (  ) és elvégezve a megfelelő műveleteket, az

egyenletrendszer alakja:

Mivel egyenletrendszerünk együtthatómátrixára teljesül a diagonális dominancia (

 miatt), ezért egyértelmű megoldása van, mely a következő:

Ezek alapján :

Mivel a feladat pontos megoldása , a közelítő deriválási formula hibája jelen esetben , így a kapott 

 értékek a pontos  értékeket adják.

2. Végesdifferencia módszerrel oldjuk meg a következő parciális differenciál-egyenletet:

a   tartományon az alábbi peremértékek mellett:

 választással!

Feladatunknál a tartomány felosztása és a rácspontok indexezése a következő:



Rácspontok

Az adott peremfeltételek alapján határozzuk meg a peremen lévő csomópontokban a függvényértékeket:

A belső csomópontokra diszkretizálva a differenciálegyenletet,   helyére a látott

közelítő deriválási értékeket helyettesítve, az alábbi egyenleteket kapjuk:

Behelyettesítve a megfelelő peremfeltételeket és rendezve az egyenleteket, egyenletrendszerünk a következő:

melynek a megoldása:

Ezek alapján a keresett függvényértékek:



2. FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók

1. Adja meg az alábbi peremérték feladatok megoldásának közelítő értékeit végesdifferencia módszerrel, a megoldási
intervallum négy egyenlő részre osztásával!

a.) 

 

b.) 

 

2. Határozzon meg közelítő értékeket a végesdifferencia módszer alapján az      értékekhez az

feladatnál, ha

 .

 

 .

3. Végesdifferencia módszerrel oldja meg az alábbi peremérték feladatot:

  esetén!
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