
Uppgift

7. Man vill lösa en differentialekvationy0 = f(x; y) på intervallet0 � x � 1 . Man
har tillgång till två lösare:

i) En explicit lösare med egenskaperna: Totalfelet är högst(b � a)C1h
3 , (där

(b � a) motsvarar den intervallängd man löser över), stabilitetsvillkoret är
j�hj < 2 , och varje steg tar10�6 sek. att utföra.

ii) En implicit lösare med egenskaperna: Totalfel högst(b�a)C2h
2 , stabilitets-

villkor j�hj < 50 , och varje steg tar10�5 sek. att utföra.

Nu vill man lösa en diff.ekvation, som har sådana egenskaperatt konstanterna i
fel- och stabilitetsgränserna ärC1 = 60 , C2 = 3 och� = 1000 . Man vill ha
en lösning så att totalfelet förx = 1 är högst". Utred för vilka värden på" som
noggrannhets- resp. stabilitetskraven sätter gränsen förhur stora steg man kan ta.
Ange också för vilka noggrannhetskrav, som det tidsmässigtkan vara fördelaktigt
att använda den explicita lösaren, trots dess sämre stabilitetsegenskaper.

Lösning

Lösarei): Stabilitetsvillkoret ärj�hj < 2 och aktuellt problem hade egenskaper
som motsvarade� = 1000 . Man kan alltså högst använda steglängdenh =
0:002 , dvs. man måste ta minst 500 steg. Lösning med denna metod kommer
alltså att ta minst500 � 10�6 = 5 � 10�4 sekunder.

Det fel man får vid den största möjliga steglängden är högst
(b� a)C1h

3 = 1 � 60 � 0:0023 = 4:8 � 10�7 .

Lösare ii) : Stabilitetsvillkoret ärj�hj < 50 . Man kan alltså högst använda
steglängdenh = 0:05 , dvs. man måste ta minst 20 steg. Lösning med denna
metod kommer alltså att ta minst20 � 10�5 = 2 � 10�4 sekunder.

Det fel man får vid den största möjliga steglängden är högst
(b� a)C2h

2 = 1 � 3 � 0:052 = 0:0075 .

Detta betyder att om man vill använda lösarei) så är det stabilitetskravet som
sätter gränsenh < 0:002 om noggrannhetskravet är att önskat fel" är större än
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4:8 � 10�7 . Om man vill ha ett fel" < 4:8 � 10�7 , så måste gälla att1 � 60 �h3
� " ,

dvs.h �

3

p

"=60 .

Om man vill använda lösareii) så sätter stabilitetskravet gränsen
h < 0:05 för " ner till 0.0075, och för mindre" ska gälla atth �

p

"=3 .

För betyg 4 krävdes att det framgick att detinte är metoderna som bestämmer
vilka felgränser en användare kan begära, utan att det är olika egenskaper hos
metoderna som vid olika feltoleranser bestämmer den maximalt tillåtna stegläng-
den.

Effektivitetsaspekterna: Metodi) tar alltid minst5 � 10�4 sekunder att utföra om
stabilitetsgränsen ska hållas. Felet blir då högst4:8 � 10�7 . Metod ii) kan dock
lösa problemet snabbare, på2�10�4 sekunder, om felet får vara 0.0075 eller större.
Vid lägre felgräns måste även den metoden ta mindre steg och bli långsammare.
När tar metodii) också5 � 10�4 sekunder på sig? Jo, om 50 steg tas, dvs. om
steget ärh = 0:02 . Den ger då ett fel som är högst1 � 3 � 0:022 = 0:0012 . Vid
lägre felgränser än så måste steget vara mindre och metoden blir långsammare.
Metod ii) är alltså snabbare om felet får vara 0.0012 eller större. Om det ska vara
mindre än så bör metodi) användas, trots sina sämre stabilitetsegenskaper. Dock
måste steget alltid vara högst 0.002 även om detta i vissa fall kan tyckas ge ett
”onödigt” litet fel.
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