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Cap��tol 3 Equacions diferencials ordin�aries. Integraci�o

num�erica

3.1 Conceptes b�asics de les equacions diferencials ordin�aries

3.1.1 Introducci�o

Aquest cap��tol �es una introducci�o molt senzilla a les equacions diferencials ordin�aries. No des
d'un punt de vista eminentmentmatem�atic, sin�o presentant aquestes equacions com a eines que,
usades convenientment i sense molta c�arrega te�orica, poden donar-nos una visi�o del problema
que volem modelitzar, en primer lloc qualitativa. I, posteriorment, quantitativa, si �es que el
nostre model �es prou acurat.

Podr��em dir que una equaci�o diferencial ordin�aria �es una igualtat que ens lliga una funci�o
(real de variable real) amb les seves derivades. Dit aix��, �es clar que aquestes equacions poden
ser expressions molt complicades i dif��cils de tractar. Ara b�e, en el nostre cas ens restringirem
a aquelles en qu�e la funci�o �unicament apareix amb derivada primera, i aquesta, la podem a��llar.
En el cas de la modelitzaci�o, aix�o no representa en principi una restricci�o gaire forta ja que,
com veurem m�es tard, moltes equacions que a primer cop d'ull no semblen d'aquesta manera
s'hi poden posar. I en segon lloc, moltes vegades, en el moment de modelitzar, el que tenim
�es la variaci�o de les variables a modelitzar en funci�o dels valors d'aquestes mateixes variables,
i aix�o ja ens d�ona directament el tipus d'equaci�o, o sistema d'equacions, que tractarem.

Comencem veient tot el que hem dit amb l'exemple m�es senzill. Suposem que x �es una
magnitud que dep�en del temps t. Usualment ho notarem com x(t), encara que quan posem,
x, ja suposarem que hi dep�en impl��citament i moltes vegades escriurem x en lloc de x(t).
La variable x �es una variable dependent, en aquest cas del temps t, que anomenem variable
independent. Per a cada valor de t tenim un valor concret de x (es diu que x �es una funci�o real
de variable real). Per exemple, x podria representar el nombre d'insectes d'un cert h�abitat, la
densitat de poblaci�o d'una certa comunitat, la concentraci�o d'una certa subst�ancia en un medi,
el preu de venda d'un cert producte o, en general, qualsevol magnitud que evoluciona amb el
temps i de la qual nosaltres volem saber l'estat en un temps futur o passat.

�Es clar que si el que volem es veure com varia la magnitud x, el que ens cal �es �xar una
llei d'evoluci�o. Aquesta llei l'obtindrem en base a l'experi�encia i a observacions del fen�omen a
modelitzar. �Es en la formulaci�o matem�atica d'aquesta llei que ens pot apar�eixer una equaci�o
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diferencial ordin�aria. Per exemple, suposem que la nostra magnitud, x, compleix que en cada
instant de temps, la seva velocitat de creixement �es proporcional al seu valor en aquell instant.
Tenint en compte que la variaci�o de x, �es a dir, la velocitat de creixement, �es la seva derivada,
que podem trobar notada com x0(t), _x(t) o dx=dt, resulta que la llei d'evoluci�o ens d�ona l'equacio
diferencial,

dx

dt
= ax;

on a �es un nombre real que representa el coe�cient de proporcionalitat.
En aquest cas, podem resoldre aquesta equaci�o f�acilment ja que �es de les anomenades de

variables separades. Malgrat que no �es el prop�osit d'aquest llibre buscar les solucions de les
equacions diferencials de manera expl��cita, ho farem en certs casos, a � i efecte de mostrar
algunes propietats caracter��stiques.

Separant variables, la qual cosa essencialment vol dir deixar les x a un costat de la igualtat
i les t a l'altra, ens queda

dx

x
= adt:

Ara primitivitzemt els dos costats de l'equaci�o per obtenir, logx = at + C on C �es una cons-
tant arbitr�aria. Finalment, prenent exponencials als dos costats de l'equaci�o, resulta (notem
expl��citament la depend�encia de x en t),

x(t) = Keat; (3.1)

on K �es una constant arbitr�aria. Aix�o es diu soluci�o general de l'equaci�o diferencial.
La primera de les coses que mostrem �es que (3.1) representen totes les solucions possibles i

d'aqu�� el nom de soluci�o general. Per aix�o suposem que v(t) sigui una soluci�o qualsevol. �Es a
dir, suposem que v(t) compleix v0(t) = av(t)). Si calculem la derivada de v(t)e�at, tenim

d

dt
(v(t)e�at) = v0(t)e�at � av(t)e�at:

Usant ara que v(t) �es soluci�o resulta que l'expressi�o anterior val zero. Resulta doncs que la
derivada de v(t)e�at �es zero i per tant aquesta funci�o ha de ser constant:

v(t)e�at = K;

el que ens porta a v(t) = Keat, que �es el que vol��em veure.

Vegem ara que la constant K que ens apareix a la soluci�o general ve determinada en �xar
les condicions inicials. Quan �xem una condici�o inicial, i per tant determinem un valor de K,
obtenim una soluci�o particular, tamb�e anomenada m�es endevant �orbita. En el nostre cas, si
posem per exemple el temps a zero, t = 0, obtenim

x(0) = Ke0 = K:

Per tant K representa el valor de x(0) que usualment notarem per x0.

Un altre valor important del nostre primer model �es la constant a. A aquests valors que
apareixeran en els nostres models els direm par�ametres.

�Obviament, quan ens posem a estudiar un model concret, els par�ametres prenen uns certs
valors num�erics �xats. Per�o moltes vegades �es interessant veure qu�e passa a les solucions del
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nostre model quan canviem els par�ametres. Per exemple, en el nostre cas, la soluci�o general
del model �es x(t) = Keat, per tant les gr�a�ques s�on essencialment exponencials. Ara b�e, el seu
comportament presenta un substancial canvi qualitatiu segons si a < 0, a = 0, o de si a > 0, tal
com podem veure a la �gura 3.1.

�
t t t

x(t) x(t) x(t)

a > 0 a = 0 a < 0

Figura 3.1: Gr�a�ques de la funci�o x(t) = Keat depenent del valor de a i per a diferents valors
de K.

Notem que, si b�e per a diferents valors de a positius les gr�a�ques s�on diferents (amb m�es
o menys creixement) i per tant variarien quantitativament, si no posem escales al dibuix no
podem distingir entre les gr�a�ques per a un cert valor de a o un altre. En canvi en passar d'un
valor de a negatiu a un de positiu, o a l'inrev�es, s'observa un canvi qualitatiu important que fa
les gr�a�ques totalment diferents, ja que els l��mits quan la t tendeix a in�nit o a menys in�nit
canvien.

Quan es t�e un cert valor del par�ametre, o par�ametres, pel qual el model mostra diferents
comportaments qualitatius si es prenen valors del par�ametre en un entorn d'aquest valor concret,
direm que aquell valor del par�ametre �es un valor de bifurcaci�o. Per al model que estem analitzant
tenim que a = 0 �es un valor de bifurcaci�o, ja que a banda i banda d'ell s'observen comportaments
qualitatius diferents.

Els valors de bifurcaci�o s�on molt importants en l'estudi de models. Normalment els par�a-
metres dels nostres models estaran determinats sobre la base de mesures experimentals suscep-
tibles d'errors i, per tant, poques vegades o mai disposarem del valor exacte. �Es important,
llavors, veure qu�e passa amb l'evoluci�o del nostre model, no nom�es per als valors concrets dels
par�ametres calculats, sin�o tamb�e dins del seu marge d'error, a � i efecte que el comportament
qualitatiu donat pel model sigui \robust" enfront de la seva evoluci�o real. Si els par�ametres
calculats s�on propers a un valor de bifurcaci�o, segurament el model no ser�a gaire �able, ja
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que la realitat pot tenir un par�ametre lleugerament distint que doni comportaments totalment
diferents. Rec��procament, donat un model per exemple ecol�ogic, podem suposar que l'acci�o
humana el pertorba, i com a resultat canvien els valors dels par�ametres que el governen. Una
bona q�uesti�o �es con�eixer �ns on es pot arribar a pertorbar, de manera que conservi les seves
propietats qualitatives actuals, i de manera que l'ecosistema no passi per un valor de bifurcaci�o,
el qual pot representar l'evoluci�o envers una catr�astrofe ecol�ogica.

Si malgrat tot succeeix una bifurcaci�o, l'atra q�uesti�o que ens interessa �es saber si tornar��em
a l'estat o evoluci�o inicial en cas de suprimir la pertorbaci�o que ha provocat el canvi qualitatiu.

3.1.2 Sistemes d'equacions diferencials lineals

Continuem la nostra marxa pel m�on dels models regits per equacions diferencials ordin�aries, i
veiem qu�e �es un sistema d'equacions d'aquest tipus.

Quan modelitzem, moltes vegades ens trobarem que ens interessa l'evoluci�o de m�es d'una
variable dependent. Llavors ens caldr�a escriure diverses equacions, i el seu conjunt l'anomenem
sistema.

Per exemple en lloc d'una magnitud que varia proporcionalment a la seva pres�encia, com �es
el cas del primer model que hem vist, en podem tenir dues, x1 i x2, que vari��n de la mateixa
manera, cadascuna amb la seva constant de proporcionalitat.

�
_x1 = a1x1;
_x2 = a2x2:

Aquest cas �es clarament un dels m�es senzills que ens podem trobar. Veiem que la primera
equaci�o nom�es cont�e la funci�o x1, i la segona equaci�o nom�es cont�e la funci�o x2. Direm que en
aquest cas el sistema est�a desacoblat. Aix�o vol dir que podem resoldre cada equaci�o per separat,
de la mateixa manera que ho f�eiem per al model inicial, i obtenir

x1(t) = K1e
a1t; x2(t) = K2e

a2t;

on aquesta vegada tenim K1 i K2, dues constants arbitr�aries que v�enen determinades en �xar
les condicions inicials.

Anem per�o a mirar les solucions del nostre sistema des d'un punt de vista m�es geom�etric que
ens facilitar�a la seva visi�o qualitativa. Podem considerar que la parella de solucions (x1(t); x2(t))
forma una corba en el pla, parametritzada per la seva variable independent, que en aquest cas
�es el temps, t. Llavors, partint d'un punt del pla per exemple per a t = 01, per a cada valor
de t tenim una parella de valors (x1; x2), que si els anem representant en el pla resulten una
corba que passa pel punt inicial. A cada una de les corbes possibles que ens poden sortir en
anar canviant les condicions inicials els direm �orbites i al dibuix qualitatiu de totes elles, retrat
de fase. Comentarem molt m�es aquest fet.

Usarem en primer lloc la notaci�o vectorial, x(t), per referir-nos al vector, (x1(t); x2(t)), posat
en columna. Aleshores, el sistema de dues equacions que tenim el podem notar com,

x0 = Ax;

on A �es una matriu 2� 2, en aquest cas diagonal (A = diag(a1; a2)).

1La qual cosa determinaK1 i K2.



Equacions diferencials ordin�aries. Integraci�o num�erica 69

Al costat dret d'aquesta equaci�o vectorial, �es a dir al terme Ax, li direm camp vectorial o
senzillament camp, ja que el podem interpretar com una aplicaci�o dins el pla, en qu�e a cada punt
x li fem correspondre el vector Ax. Aix��, per exemple, si en el nostre cas a1 = 2 i a2 = �1=2
tenim que al punt (1; 1) li fem correspondre el vector (2;�1=2), tal com representem a la �gura
(3.2).

�x1

x2

(1,1)

(3,12 )

Figura 3.2: Vector (2;�1
2 ) amb base el punt (1; 1). El seu extrem resulta el punt (3; 12).

I �es clar que aix�o es pot fer per a cada un dels punts del pla, i obtenir el dibuix equem�atic
de la �gura 3.3.

Veiem doncs que el nom de camp vectorial queda totalment justi�cat pel fet que cada punt
del pla t�e el seu vector associat. Ara b�e, l'equaci�o x0 = Ax ens diu que a cada punt de la corba,
x(t), el vector tangent, x0(t) (o vector velocitat), ha de ser precisament el vector Ax que hem
dibuixat basat en aquell punt. D'aqu�� dedu��m la interpretaci�o geom�etrica del que signi�ca trobar
una �orbita soluci�o del sistema d'equacions diferencials inicial: situats inicialment en un punt del
pla, l'�orbita soluci�o del sistema, amb la condici�o inicial donada, �es la corba x(t) = (x1(t); x2(t))
en la qual sortint del lloc inicial triat, en cada un dels punts de la traject�oria, el vector velocitat
x0(t) coincideix amb el vector del camp.

I el dibuix del conjunt de totes les traject�ories, que de fet ja s'endevina en dibuixar el camp,
s'anomena retrat de fase (vegeu la �gura 3.4).

Les �orbites que formen el retrat de fase no es poden creuar transversalment, ja que, de ser
aix��, en el punt de creuament hi hauria dos vectors tangents diferents (un per a cada �orbita)
i el camp nom�es en d�ona un. D'altra banda nom�es direm que la impossibilitat d'exist�encia
d'�orbites tangents, la qual cosa assegura la unicitat de la traject�oria, ve donada pel conegut
teorema d'exist�encia i unicitat de solucions de les equacions diferencials que �es cert sota hip�otesis
de regularitat del camp. El lector interessat en aquest tema pot consultar qualsevol llibre
d'introducci�o a les equacions diferencials.
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�
x1

x2

Figura 3.3: Camp vectorial al pla.

Un punt especial que hem d'esmentar dins el nostre retrat de fase �es el (0; 0), ja que damunt
d'ell el vector del camp val (0; 0). Els punts on el camp s'anul�la els direm punts d'equilibri.
L'�orbita del punt d'equilibri sempre roman damunt del punt d'equilibri per a tot temps, t.
Podem pensar que en un punt d'equilibri el vector velocitat �es nul i per tant no hi ha moviment.
M�es endavant veurem que els punts d'equilibri poden ser estables o inestables.

Notem tamb�e que el model pot ser considerat com un sistema din�amic, en el sentit que, si
en un cert instant de temps considerem un subconjunt U del pla, cada un dels punts d'aquest
subconjunt segueix la seva traject�oria en variar el temps. Al cap d'un cert temps resulta un
altre subconjunt V que podem anomenar el transportat de U pel ux del sistema din�amic o
model en q�uesti�o. �Es a dir que l'evoluci�o del conjunt d'�orbites (el ux del sistema) ens d�ona
el que anomenem sistema din�amic. Si el conjunt U es transporta un cert temps t pel ux, de
manera que resulta un altre conjunt V , s'acostuma a indicar com V = �t(U ).

Tractem ara el model �
_x1 = 8x1 � 10x2;
_x2 = 5x1 � 7x2;

que �es molt semblant al de l'exemple anterior. El camp tamb�e �es del tipus Ax, per�o ara A no
�es una matriu diagonal sin�o que �es

A =

�
8 �10
5 �7

�
:

En aquest cas el sistema est�a acoblat, ja que hi ha equacions que lliguen m�es d'una variable
dependent.
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�
x1

x2

Figura 3.4: Retrat de fase corresponent a la �gura 3.3.

Usarem una t�ecnica que s'aplica a camps del tipus Ax i que, en molts casos, desacoblar�a el
sistema din�amic. Al mateix temps veurem com es pot usar el que s'anomena canvi de variables
per veure el model en unes altres coordenades, que de vegades ens pot proporcionar un punt
de vista molt m�es adient a les nostres necessitats. El lector familiaritzat amb l'�algebra lineal
hi reconeixer�a r�apidament la t�ecnica de diagonalitzaci�o de matrius i canvi de base, per b�e que
aplicada d'una manera \menys elegant".

Comencem calculant els valors propis de la matriu A. S�on les solucions, �, de l'equaci�o

det(A� �I) = 0;

on I representa la matriu identitat. Calculem doncs i igualem a zero el determinant,���� 8� � �10
5 �7� �

���� = (8� �)(�7 � �) + 50 = 0;

que ens d�ona l'equaci�o
�2 � �� 6 = 0;

amb solucions (�es a dir, els valors propis de A) �1 = �2, �2 = 3.

Cada valor propi t�e associada una direcci�o donada per un vector propi. Aquest es calcula
pel valor propi �, agafant una soluci�o qualsevol, v, del sistema indeterminat

(A � �I)v = 0:

Aix�� per exemple per al valor propi � = �1 = �2, el vector propi associat, (v1; v2), ha de ser
soluci�o del sistema d'equacions lineals

10v1 � 10v2 = 0;

5v1 � 5v2 = 0:
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Agafem per exemple el vector (1; 1) com a vector propi associat al valor propi �2. Procedint
de manera an�aloga agafem el vector (2; 1) com a vector propi associat al valor propi 3.

Un cop tenim els valors i vectors propis, fem un canvi de variable. Passarem de la variable
vectorial, x = (x1; x2), a una de nova, que notarem u = (u1; u2), per mitj�a d'un lligam que les
relaciona.

Un bon canvi de variable per a sistemes en qu�e el camp �es del tipus Ax �es

x = Bu;

on les coordenades \velles" es posen igual a una matriu, B, multiplicada per les \noves", i on
aquesta matriu, B, est�a formada pels vectors propis posats en columnes:

B =

�
1 2
1 1

�
:

�Es a dir, tenim el canvi

x1 = u1 + 2u2;

x2 = u1 + u2:

A��llar de la relaci�o anterior les u en termes de les x, �es el que s'anomena \invertir el canvi"
i resulta,

u1 = �x1 + 2x2;

u2 = x1 � x2:

Vegem ara com queda el model inicial escrit en les noves variables u1 i u2. Com que, igual
que x = x(t), la u tamb�e dep�en del temps, u = u(t), comencem derivant la primera equaci�o del
canvi invers i substitu��m-hi els valors de _x1 i _x2 per les expressions corresponents donades pel
camp:

_u1 = � _x1 + 2 _x2 = �(8x1 � 10x2) + 2(5x1 � 7x2);

cosa que resulta, _u1 = 2x1 � 4x2. Posant ara x1 i x2 en termes de u1 i u2 mitjan�cant el canvi
de variables queda

_u1 = 2x1 � 4x2 = 2(u1 + 2u2)� 4(u1 + u2) = �2u1:

De manera an�aloga procedim amb _u2 per a obtenir f�acilment _u2 = 3u2. �Es a dir, en les
noves coordenades, u1 i u2, el sistema din�amic inicial es veu com

�
_u1 = �2u1;
_u2 = 3u2;

i per tant est�a desacoblat. Observem el fet, no casual, que en aquestes coordenades el sistema
din�amic t�e associada una matriu diagonal que est�a formada pels valors propis.

De la mateixa manera que en el segon exemple, podem fer el retrat de fase. Primer mirem
la direcci�o del camp damunt dels eixos i despr�es fora d'ells tenint en compte que, per estar
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�
u1

u2

Figura 3.5: Retrat de fase del sistema desacoblat corresponent a les coordenades (u1; u2).

desacoblat, el moviment �es composici�o del moviment horitzontal donat per _u1 m�es el vertical
donat per _u2. Podem veure el resultat a la �gura 3.5.

Seguidament veurem el retrat de fase d'aquest sistema din�amic per�o en les coordenades
inicials x1, x2. Per fer aix�o hem de mirar el retrat de fase anterior via el canvi de variables.

Comencem mirant els eixos. Si agafem l'eix u1, que t�e per equaci�o u2 = 0, veiem que amb
el canvi de variable invers resulta

0 = x1 � x2;

�es a dir, l'eix u1 es transforma en la recta x2 = x1. De la mateixa manera, l'eix u2 (d'equaci�o
u1 = 0) es transforma en la recta x2 = x1=2.

Notem tamb�e el fet que els vectors directors d'aquestes rectes coincideixen amb els vectors
propis calculats abans.

Representant el camp damunt d'aquestes rectes de la mateixa manera que ho est�a en les
seves corresponents en el pla u1-u2 (els eixos). O b�e tenint en compte la seg�uent regla, d'altra
banda f�acil de dedu��r: Per a un model del tipus _x = Ax (tipus lineal), el camp avaluat en
qualsevol punt d'una recta que passi per l'origen i tingui com a vector director un vector propi,
est�a contingut en la mateixa recta i s'allunya o apropa al punt d'equilibri depenent de si el valor
propi associat �es positiu o negatiu respectivament.

El fet que en els punts d'aquestes rectes el camp hi estigui contingut implica que aquestes
rectes s�on �orbites, o el que �es el mateix, es diu que s�on rectes invariants.

Un cop dibuixat el ux damunt de les rectes invariants donades pels vectors propis, una
simple inspecci�o del dibuix ens permet dibuixar-lo en els altres llocs. Obtenim �nalment el
retrat de fase donat en la �gura 3.6.
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�
u1

u2 x2 = x1

x2 =
x1
2

Figura 3.6: Retrat de fase del sistema acoblat corresponent a les coordenades (x1; x2). Els
vectors directors de les rectes x2 = x1 i x2 = 1

2
x1 es corresponen amb els vectors propis de la

matriu del sistema.

Finalment buscarem la parametritzaci�o de les �orbites en funci�o del temps, de la mateixa
manera que ho hem fet per al primer sistema desacoblat estudiat com a exemple preliminar.

Com sabem, la soluci�o del nostre sistema desacoblat �es

u1(t) = K1e
�2t;

u2(t) = K2e
3t;

on K1 i K2 coincideixen amb el valors de u1(0) i u2(0) respectivament. Siguin ara C1 i C2 els
valors respectius de x1(0) i x2(0), via la relaci�o del canvi de variable invers avaluat per a t = 0
tenim que

K1 = �C1 + 2C2;

K2 = C1 �C2;

el que ens d�ona

u1(t) = (�C1 + 2C2)e
�2t;

u2(t) = (C1 � C2)e
3t:

Introduint aix�o al canvi de variable resulta

x1(t) = (�C1 + 2C2)e
�2t + 2(C1 � C2)e

3t;

x2(t) = (�C1 + 2C2)e
�2t + (C1 � C2)e

3t;
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que �es la parametritzaci�o de les �orbites, (x1(t); x2(t), del retrat de fase amb (x1(0); x2(0)) =
(C1; C2).

Un bon exercici �es usar un PC per dibuixar2 aquestes �orbites per a diferents valors de C1 i
C2, i veure, d'aquesta manera, com es va obtenint el retrat de fase de la �gura 3.6.

L'objectiu d'aquest llibre, per�o, no �es donar m�etodes de com obtenir de manera expl��cita les
traject�ories parametritzades en funci�o del temps, ja que moltes vegades �es impossible, o b�e en
resulten expressions molt complicades i dif��cils de tractar. El que farem �es proporcionar el que
s'anomenen m�etodes d'integraci�o, que consisteixen en algorismes que, donat un punt inicial,
segueixen l'�orbita que passa per aquest punt de manera que es pot anar tabulant. Si es vol
veure la traject�oria que es segueix nom�es cal anar dibuixant la taula de valors obtinguts.

Observem algunes coses d'aquests retrats de fase anomenats selles. El punt d'equilibri,
(0; 0), constitueix per si sol una �orbita, que s'obt�e agafant C1 = C2 = 0 en unes coordenades,
o b�e K1 = K2 = 0 en les altres.

A aquest punt d'equilibri hi van a parar asimpt�oticament, quan t tendeix a in�nit, dues
�orbites. Les dues semirectes que s�on damunt la recta que t�e per vector director el vector propi
associat al valor propi negatiu. De la mateixa manera en surten dues �orbites (tendeixen al punt
quan t tendeix a menys in�nit) que s�on les dues semirectes de damunt la recta associada al
vector propi de valor propi positiu.

El fet d'haver-hi direccions d'escapament fa que el punt d'equilibri sigui inestable, aix�o vol
dir que si un estat ve representat pel punt d'equilibri, qualsevol pertorbaci�o que ens desplaci
d'aquest estat ens far�a entrar en una �orbita que a la llarga s'allunyar�a d'aquest punt d'equilibri.

D'altra banda, les �orbites constitu��des per les quatre semirectes reben el nom de separatrius
ja que separen comportaments totalment diferents a la llarga. Aix�� l'�orbita que comen�ca al punt
C1 = C2 = 1, que �es damunt d'una separatriu, va a parar asimpt�oticament al punt d'equilibri.
Per�o condicions inicials arbitr�ariament properes a la C1 = C2 = 1, agafades a banda i banda
de la separatriu, tenen a la llarga comportaments totalment diferents. Aix�� per exemple, si el
punt de partida s'agafa lleugerament per sobre la separatriu, el valor de x1 damunt d'aquesta
�orbita tendir�a cap a menys in�nit. Mentre que si el punt de partida s'agafa lleugerament per
sota de la separatriu, a la llarga el valor de x1 tendir�a a m�es in�nit.

S�on fets com aquests, el de l'estabilitat, les separatrius i possibles bifurcacions, d'entre
d'altres, que s�on importants a l'hora d'estudiar un model, ja que l'evoluci�o del sistema pot ser
totalment diferent canviant poca cosa de l'estat inicial.

Tot \l'utillatge" necessari per estudiar els models des d'aquests punts de vista el proporciona
la Teoria qualitativa de les equacions diferencials. Aquesta segona part del llibre vol donar
m�etodes, que de fet s�on quantitatius, a � i efecte de poder simular f�acilment l'evoluci�o d'un
model partint d'estats inicials. Es poden obtenir aix��, resultats i conclusions emp��riques sense
necessitat d'usar eines te�oriques m�es pr�opies del m�on matem�atic.

3.1.3 Models m�es complexos

Hem tractat models pels quals el camp en el punt x �es del tipus Ax, �es a dir, un camp lineal
i en dimensi�o 2. �Es clar, per�o, que la funci�o vectorial que ens d�ona el camp pot ser for�ca m�es

2A l'ap�endix B s'indica com es poden obtenir dibuixos treballant amb llenguatge C.
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general. Aleshores els nostres models seran

_x = f(x);

on f pot tenir n components, f(x) = (f1(x); f2(x); : : : ; fn(x)) i el vector x tamb�e, x(t) =
(x1(t); x2(t); : : : ; xn(t)):

D'altra banda pot resultar que la funci�o f depengui expl��citament de la variable independent
(en aquest cas del temps, t) i tinguem un model del tipus

_x = f(t; x)

. Direm llavors que el camp �es no aut�onom en contraposici�o als camps aut�onoms que s�on els
que no depenen expl��citament del temps.

Aix�� tenim que el model 8<
:

_x1 = x1 + x2 sinx3;
_x2 = x2 + x3 cosx1;
_x3 = x3 + x1 sinx2;

�es un model no lineal aut�onom en dimensi�o 3, mentre que

�
_x1 = x1 + t sinx2;
_x2 = x2 + cos x1;

�es un model no lineal i no aut�onom en dimensi�o 2.

No podem fer el retrat de fase de sistemes no aut�onoms tret que hi afegim la component
temporal, ja que el camp canvia en cada instant de temps. Ara b�e, podem \autonomitzar"
el sistema no aut�onom afegint-hi l'equaci�o, _t = 1, i fer el retrat de fase en una dimensi�o m�es,
considerant que el temps t �es una altra variable lligada amb la relaci�o anterior.

Finalment notem que, per al cas de dimensi�o 1, en el sistema _x = ax, que �es el primer
exemple que hem estudiat, els retrats de fase que s'obtenen estan representats en la �gura 3.7.
Cal comparar els dibuixos amb la �gura 3.1, que representa les gr�a�ques de les solucions, i
notar que els retrats de fase s'obtenen, de fet, en projectar les gr�a�ques de les solucions en l'eix
x, a mesura que el temps avan�ca. El retrat de fase d�ona per tant una visi�o qualitativa, i ens
diu cap on evoluciona la traject�oria. Per�o no ens d�ona informaci�o de la velocitat damunt de la
traject�oria. Aix�� per exemple, en els retrats de fase en dimensi�o 2 que hem vist, les separatrius
de la sella tendeixen al punt d'equilibri; per�o enlloc no apareix que hi tendeixen quan el temps
tendeix a in�nit.

3.2 M�etodes d'integraci�o num�erica

3.2.1 La idea essencial dels m�etodes d'integraci�o

En aquesta secci�o donarem alguns algorismes que ens permetran, un cop posicionats en un punt
qualsevol del retrat de fase, seguir la traject�oria i tenir-la parametritzada pel temps.

Suposem que, despr�es de fer unes certes hip�otesis, hem aconseguit escriure el nostre model
en termes d'un sistema d'equacions diferencials ordin�aries. Com que l'escriptura de models a
partir d'hip�otesis inicials �es un tema que no veurem �ns en un cap��tol posterior, imaginem per
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Figura 3.7: Retrats de fase del sistema _x = ax en dimensi�o 1 segons els diferents valors de a.

exemple que hem obtingut el sistema lineal d'equacions diferencials ordin�aries acoblades tractat
en la secci�o anterior: �

_x1 = 8x1 � 10x2;
_x2 = 5x1 � 7x2:

Aquest sistema via un canvi de variable, ha estat possible desacoblar-lo i hem aconse-
guit escriure les traject�ories, parametritzades pel temps en termes de combinacions lineals
d'exponencials. Hem obtingut una representaci�o anal��tica de les solucions. Aix�o ha estat pos-
sible perqu�e el sistema �es lineal i per tant molt senzill.

Ara b�e, la majoria de vegades aix�o no �es possible i potser tot i essent possible la represen-
taci�o anal��tica de les solucions no �es operativa, ja que ens surten funcions no elementals molt
complicades.

En aquesta secci�o tractem els m�etodes que, un cop triat el punt de sortida, segueixen la
traject�oria i donen una taula de valors per a certs valors del temps. De manera que si unim els
punts obtinguts, per exemple amb rectes (o interpolant amb funcions convenients, per als lectors
que coneguin algorismes d'interpolaci�o), obtindrem una bona representaci�o de la trajectoria
seguida; d'aquesta manera podrem dibuixar el retrat de fase all�a on ens convingui i obtenir a
m�es una visi�o quantitativa, ja que a m�es sabrem per a quin valor del temps ens trobem en cada
punt.

Tot aix�o est�a molt b�e, per�o nom�es �es la idea essencial; la realitat �es una mica diferent.
Els algorismes que segueixen la traject�oria s�on nom�es aproximats, i per tant pot passar que
comencem seguint una traject�oria, per�o que la taula de valors obtinguda, s'aparti a poc a poc
de l'�orbita que hem comen�cat a seguir. Per exemple, suposem que estem seguint una separatriu
d'una sella en direcci�o al punt d'equilibri. Si tot fos exacte, a mesura que avan�ca el temps hem
d'estar cada vegada m�es a prop del punt d'equilibri. Ara b�e, com que l'algorisme �es aproximat
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(i a m�es hi ha errors de c�alcul produ��ts pel fet de treballar amb un nombre �nit de decimals),
pot passar que en un cert moment saltem fora de la separatriu i aleshores a la llarga sabem
que es poden produir comportaments molt diferents, depenent de si hem anat a parar a un
costat o a l'altre. Per motius com aquests cal anar amb certa cura a l'hora d'utilitzar aquests
algorismes; i un bon test que es pot realitzar �es veure si, sortint de punts bastant propers, al
cap d'un cert temps continuem trobant-nos en punts propers. �Es el que s'anomena estabilitat
de l'�orbita.

Els algorismes que presentarem en aquesta secci�o se'ls anomena m�etodes d'un pas, ja que
s'obt�e el valor d'un nou punt de l'�orbita �unicament segons el (darrer) punt en el qual estavem
en l'instant anterior. Per als lectors interessats en el tema direm que hi ha m�etodes multip�as
que avancen per la traject�oria usant m�es d'un punt dels que s'han obtingut amb anterioritat.

La construcci�o dels diferents m�etodes d'integraci�o que donarem i les seves propietats te�o-
riques quant a precisi�o, la farem tot seguit. Calen per�o lleugeres nocions de c�alcul diferencial
en una i diverses variables. Si el lector no t�e \frescos" o no usa amb soltura algun d'aquests
conceptes, com poden ser les s�eries de Taylor, podr�a seguir perfectament tota la resta del
llibre, i obtenir resultats dels seus models, usant �unicament els algorismes que aqu�� donarem
assenyalats, i que anirem presentant seguint una idea conductora.

La formulaci�o matem�atica del que volem fer ve donada per la integraci�o num�erica de
l'anomenat problema de Cauchy:

�
x0(t) = f(t; x(t));
x(a) = x0;

on x representa un vector de m components. Aix�� x(t) representa m funcions, x1(t); : : : ; xm(t),
i x0(t) el mateix que _x(t), �es a dir, la seva derivada. A la funci�o f : [a; b]�Rm ! R

m se li diu,
com ja sabem, el camp i el suposem prou regular. A la condici�o x(a) = x0, se li diu condici�o
inicial i indica que, a l'instant t = a, el vector x ha de valer x0, que �es un valor �xat per
nosaltres. Per aquest fet el problema de Cauchy tamb�e se l'anomena problema de valor inicial.

Imaginem que volem calcular (de fet ja sabem que ser�a aproximar) x(t) per a t a l'interval
[a; b]. La idea m�es simple consisteix a dividir [a; b] en N trocets de longitud h = b�a

N
i calcular

x(tn), on tn = a+ nh des de n = 0 �ns a n = N .
Suposem el cas m = 1; fent aix�o obtenim la funci�o, x(t), tabulada en N + 1 punts (vegeu la

�gura 3.8).
Durant aquest proc�es notarem amb x(tn) el valor real de x(t) per a t = tn i direm xn al

valor aproximat que donar�a el nostre algorisme per a x(tn).
La condici�o inicial del problema de Cauchy ens diu que, en l'instant inicial, el valor real

x(a) = x(t0) coincideix amb x0.

Resumint el que fem a continuaci�o en aquesta secci�o, direm que primer de tot desenvolupem
el m�etode d'integraci�o m�es senzill anomenat m�etode d'Euler. Aquest m�etode �es molt f�acil
d'implementaci�o en un ordinador, per�o no �es gaire prec��s.

De fet, els m�etodes d'integraci�o donen un valor, xk, m�es proper a x(tk) en reduir el pas, h;
�es a dir en arribar al mateix tk per�o havent fet m�es passos, ja que xn+1 s'obt�e a partir de xn i
l'error que s'introdueix dep�en essencialment del pas h, com m�es gran m�es error.
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Figura 3.8: Punts on tabularem la funci�o x(t) que busquem com a soluci�o d'un problema de
Cauchy.

El m�etode d'Euler necessita normalment reduir molt el pas per obtenir bons resultats te�orics.
Ara b�e, quan es redueix molt el pas, a part que es comen�ca a alentir la integraci�o, s'acumulen
errors num�erics a causa de la gran quantitat d'operacions que cal fer. Per aquest fet, al m�etode
d'Euler no se li pot demanar molta precisi�o i busquem altres m�etodes que, fent servir un pas
m�es gran donin, resultats num�erics millors.

Fent una petita an�alisi m�es general s'arriba als m�etodes de Taylor, que poden tenir una
\precisi�o" (m�es endavant es de�neix aix�o en termes del que es diu ordre) molt m�es elevada,
per�o tenen l'inconvenient que la seva implementaci�o num�erica �es poc senzilla.

Aquest problema es resol amb els m�etodes de Runge-Kutta, anomenats \RK", els quals
avaluen el camp en \punts estrat�egics", a � i efecte d'aproximar amb la mateixa precisi�o les
funcions del m�etode de Taylor, que s�on dif��cils d'obtenir explicitament i que f�eien dif��cil la seva
implementaci�o num�erica. Els m�etodes de Runge-Kutta s�on de f�acil implementaci�o num�erica i
tenen bona precisi�o.

Acabem la secci�o veient com, a partir de dos m�etodes Runge-Kutta, podem fer un control de
pas que permet fer la integraci�o variant el pas, h, en el temps, de manera que l'error es mant�e
per sota d'una cota �xada a priori. S�on els m�etodes Runge-Kutta-Fehlberg, que permeten a
l'usuari estalviar-se la mol�estia d'haver de triar el pas d'integraci�o. Es �xa una cota per a
l'error i el m�etode mateix ajusta el pas convenient i integra per sota del marge d'error donat.

3.2.2 El m�etode d'Euler

Donat l'interval de temps [a; b] de�nit en el problema de Cauchy i subdividit en N trocets,
vegem com calculem x1 a partir del valor inicial x(a) = x0.
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Notem que de la primera equaci�o del problema de Cauchy obtenim, substituint la t per
a = t0,

x0(t0) = f(t0; x(t0)) = f(t0; x0):

Aproximem llavors x(t) a [t0; t1] pel desenvolupament de Taylor de primer ordre al voltant de
t0, �es a dir:

x(t) ' x(t0) + x0(t0)(t � t0) = x0 + f(t0; x0)(t� t0);

per a t 2 [t0; t1]. Aix��, per a t = t1, obtenim

x(t1) ' x0 + f(t0; x0)(t1 � t0) = x0 + f(t0; x0)h � x1:

Notem que x1 s'obt�e de fet avan�cant un pas h en la direcci�o de la tangent a l'�orbita buscada
en el punt x0 i que aproxima el valor real x(t1) (vegeu la �gura (3.9)).

�t

x

j j

t0 t1

j

j
x0

x1

x(t1)

Figura 3.9: Un pas del m�etode d'Euler partint d'un punt inicial x0. El m�etode ens d�ona
l'aproximaci�o x1 del valor real x(t1).

A continuaci�o suposem que x1 �es una bona aproximaci�o de x(t1) i considerem a [t1; t2] el
problema de Cauchy: �

x01(t) = f(t; x1(t));
x1(t1) = x1;

per a t 2 [t1; t2].
Repetim aleshores el proc�es anterior per a x1(t),

x(t) ' x1(t) ' x1 + x01(t1)(t� t1) = x1 + f(t1; x1)(t � t1);

per a t 2 [t1; t2]. I per tant fent t = t2 obtenim

x(t2) ' x1(t2) ' x1 + f(t1; x1)(t2 � t1) = x1 + f(t1; x1)h � x2:
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Seguint de forma recurrent, tenim que l'algorisme d'Euler ve donat per

x0 = x(a);
xn+1 = xn + hf(tn; xn); n = 0 : : :N � 1:

Exemple: Donat el problema de Cauchy

�
x0(t) = x(t);
x(0) = 1;

volem calcular x(1) aplicant el m�etode d'Euler.
Recordem que aquest problema �es el primer que hem tractat en la segona part d'aquest

llibre. Estem buscant la soluci�o de _x = x que per al temps t = 0 passa per x = 1.
En aquest cas la funci�o, f , que d�ona el camp �es, f(t; x) = x, i altres valors relacionats amb

la notaci�o del problema de Cauchy s�on: x0 = 1, a = 0 i b = 1.

Per a aquest problema haviem trobat la soluci�o anal��tica, que resulta ser x(t) = et, per tant
el valor que busquem sabem que ha de sortir x(1) = e = 2:71828 : : :, i al mateix temps es f�acil
comparar els valors intermedis.

Un cop triat N , l'algorisme d'Euler ens d�ona:

x0 = x(0) = 1;
xn+1 = xn + hxn = (1 + h)xn; n = 0 : : :N � 1;

d'on, si fem N = 2, �es a dir, h = 1=2, resulta la taula

tn xn x(tn)
0 1.00000 1.00000
1/2 1.50000 1.64872
1 2.25000 2.71828

mentre que, si fem N = 8, cosa que ens d�ona un pas de h = 1=8, tenim

tn xn x(tn)
0 1.00000 1.00000
1/8 1.12500 1.13314
1/4 1.26562 1.28402
3/8 1.42382 1.45499
1/2 1.60180 1.64872
5/8 1.80203 1.86824
3/4 2.02728 2.11700
7/8 2.28069 2.39887
1 2.56578 2.71828

Si b�e el resultat amb h = 1=8 millora bastant respecte de l'obtingut usant h = 1=2, el valor
de les d�ecimes encara est�a malament. A � i efecte de millorar l'aproximaci�o usant passos no gaire
petits, indicarem breument com es produeixen els errors en els m�etodes num�erics d'integraci�o.
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3.2.3 Errors en els m�etodes num�erics d'integraci�o

En els m�etodes num�erics d'integraci�o tenim dues fonts d'errors:

- Error de discretitzaci�o o de truncament. Generat pel fet que usem un algorisme apro-
ximat, normalment derivat del m�etode de Taylor, que s'ajusta m�es a la realitat com
m�es petit �es un cert pas h.

- Error d'arrodoniment. Generat pel fet que les operacions aritm�etiques es fan amb un
nombre �nit de decimals i, per tant, quan el pas es fa petit, a part de l'acumulaci�o
d'operacions, pot resultar que nombres petits se sumin a quantitats molt m�es grans
perdent-se d��gits signi�catius. (Per exemple si treballem amb nombres que tenen
mantissa de 6 decimals, la suma de la quantitat 10�7 a 0.111111 no l'afecta ja que el
nou decimal no es pot guardar enlloc).

Aquests dos fets fan que l'expressi�o de l'error obtingut en funci�o del pas, h, tingui un compor-
tament semblant al de la �gura 3.10. Hi ha un pas �optim ho pel qual l'error �es m��nim. Si es
prenen h > ho, els errors de discretitzaci�o dominen sobre els d'arrodoniment i si h < ho passa
a l'inrev�es.

Fixat l'algorisme, no podrem mai reduir el valor de l'error per sota del seu E(ho). Per tant
l'objectiu ser�a buscar algorismes tals que el valor de E(ho) sigui el menor possible i si �es possible
pel rang de h al voltant de h0 el m�es gran possible.

	h

E

j

h0

-E(h0)

Figura 3.10: Comportament de l'error E(h) segons els diferents passos h. h0 representa el valor
�optim de l'algorisme.

En el fons els problemes venen d'haver de prendre el pas, h, petit per aconseguir una bona
aproximaci�o te�orica. Si trobem algorismes que donin un error de discretitzaci�o petit per a valors
de h relativament grans, els errors d'arrodoniment seran gaireb�e negligibles, ja que el nombre
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d'operacions decreixer�a substancialment. A m�es, el nostre algorisme \correr�a m�es" ja que per
obtenir la mateixa precisi�o podr�a usar passos molt m�es grans. Per aquest fet estudiarem l'error
de truncament suposant que els errors d'arrodoniment s�on negligibles.

Tots els m�etodes d'integraci�o d'un pas que veurem per integrar el problema de Cauchy
seguiran un algorisme del tipus

x0 = x(a);
xn+1 = xn + h�(tn; xn; h);

on la � suposarem que �es una funci�o prou regular.
Amb tot aix�o de�nirem l'error de truncament en el punt, xn, al valor,

"n = jx(tn)� xnj;

i direm que un m�etode d'integraci�o t�e ordre p, p 2 N , notat com O(hp), si hi ha valors h0 > 0
i k > 0 tals que

"n � khp;

per a h 2 [0; h0] i per a n = 0 : : :N .

Si p � 1, llavors limh!0 "n = 0. Per tant, llevat d'errors d'arrodoniment, com m�es petita
sigui la h millor ser�a l'aproximaci�o. Es diu que el m�etode �es convergent. Veiem tamb�e que
com m�es gran sigui el valor de p, m�es r�apida �es la converg�encia. Aix�� per exemple, amb caire
il�lustratiu, si suposem que per a un cert m�etode d'integraci�o i interval de temps, k = 1, l'error
de truncament, "n, queda �tat per hp. Si prenem h = 10�2 un m�etode d'ordre 1 ens donar�a
una �ta d'error 0.01, un d'ordre 2, 0.0001, i aix�� an�alogament i successiva amb diferents passos
i ordres. Per tant, heur��sticament i de manera informal, passar d'un m�etode d'ordre 1 a un
d'ordre 2 conservant el mateix pas, ens pot suposar aconseguir el doble de decimals bons de
precisi�o.

A � de veure de quin ordre �es un cert m�etode d'integraci�o, tenim el resultat seg�uent. Suposem
que les derivades de x(t) s�on acotades a [a; b]. Si

x(t+ h) � x(t)

h
� �(t; x(t); h) = O(hp);

per un cert p 2 N per a tot t 2 [a; b], aleshores el m�etode d'integraci�o t�e ordre p.

Exemple: El m�etode d'Euler t�e ordre 1.

En el m�etode d'Euler, �(t; x(t); h) = f(t; x(t)). Aleshores, si desenvolupem per Taylor, hi
ha �(t) 2 [a; b] tal que:����x(t+ h)� x(t)

h
��(t; x(t); h)

���� =

����x(t + h)� x(t)

h
� f(t; x(t))

���� =
=

����x0(t) + x00(�(t))

2!
h � f(t; x(t))

���� ;
i com que x(t) �es soluci�o de x0(t) = f(t; x(t)) queda����x

00(�(t))

2!
h

���� � kh:
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3.2.4 Els m�etodes de Taylor

El prop�osit d'aquests m�etodes �es obtenir algorismes d'ordre m�es elevat que el m�etode d'Euler.
Seguint la idea anal��tica de la construcci�o del m�etode d'Euler, els m�etodes de Taylor es basen
a aproximar la funci�o desconeguda, x(t), a [tn; tn+1], n = 0 : : :N � 1, pel desenvolupament de
Taylor, al voltant de tn i d'ordre k, de la soluci�o del problema de Cauchy,

�
x0(t) = f(t; x(t));
x(tn) = xn;

per a t 2 [tn; tn+1]. S'obt�e aix�� un m�etode d'integraci�o d'ordre k.
Notem tamb�e que el m�etode d'Euler no �es altra cosa que el m�etode de Taylor d'ordre 1.

Busquem el m�etode de Taylor d'ordre 2 per al problema de Cauchy general:

�
x0(t) = f(t; x(t));
x(t0) = x0:

En tota aquesta secci�o suposarem que x(t) �es una funci�o en lloc d'un vector de funcions (�es
a dir, suposarem que la m que indica la dimensi�o del problema val 1). Notarem llavors ft =

@f

@t

i fx = @f

@x
; ara b�e, interpretant les derivades parcials com a matrius diferencials convenients,

tot queda generalitzat al cas m qualsevol.

A partir de les dades, x(t0) = x0, tal com en el cas del m�etode d'Euler, ja sabem que tenim
y0(t0) = f(t0; x0). Anem per�o a derivar l'equaci�o diferencial del problema de Cauchy per a
con�eixer x00(t0).

Derivem la igualtat, x0(t) = f(t; x(t)), respecte de t, usant la regla de la cadena en diverses
variables:

x00(t) = ft(t; x(t)) + fx(t; x(t))x
0(t) = ft(t; x(t)) + fx(t; x(t))f(t; x(t)):

Per tant si ho avaluem per a t = t0 ens queda

x00(t0) = ft(t0; x(t0)) + fx(t0; x(t0))f(t0; x(t0)) = ft(t0; x0) + fx(t0; x0)f(t0; x0):

Si, de manera an�aloga al desenvolupament del m�etode d'Euler, aproximem x(t), t 2 [t0; t1]
pel seu desenvolupament de Taylor de segon ordre al voltant de t0, tenim

x(t) ' x(t0) + x0(t0)(t� t0) + y00(t0)
(t � t0)2

2!
=

= x0 + f(t0; x0)(t� t0) + (ft(t0; x0) + fx(t0; x0)f(t0; x0));
(t� t0)

2

2!
;

per tant, fent t = t1 i tenint en compte que t1 � t0 = h, resulta

x(t) ' x0 + f(t0; x0)(t1 � t0) + (ft(t0; x0) + fx(t0; x0)f(t0; x0))
(t1 � t0)

2

2!
=

= x0 + hf(t0; x0) + (ft(t0; x0) +
h2

2!
fx(t0; x0)f(t0; x0)) � x1:
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Igual que ho fem pel m�etode d'Euler, aquest proc�es el seguim de forma recurrent, plantejant
el problema de Cauchy prenent com a condici�o inicial el darrer punt trobat. Aix�o d�ona lloc a
l'algorisme de Taylor d'ordre 2:

x0 = x(a);

xn+1 = xn + hf(tn; xn) + (ft(tn; xn) +
h2

2! fx(tn; xn)f(tn; xn)); n = 0 : : :N � 1:

A t��tol informatiu direm que, aix�� com el m�etode d'Euler consisteix a aproximar l'�orbita
soluci�o usant el vector tangent, el m�etode de Taylor d'ordre 2 aproxima l'�orbita soluci�o per
mitj�a de par�aboles.

Exemple: Tornem al problema de Cauchy

�
x0(t) = x(t);
x(0) = 1;

per calcular x(1) usant el m�etode de Taylor d'ordre 2.

Tal com passa a l'exemple d'Euler, x0 = 1, a = 0, b = 1 i f(t; x) = x. Ara, per�o, ens cal
calcular a m�es les derivades parcials de f que resulten ser ft(t; x) � 0 i fx(t; x) � 1.

Substituint en l'algorisme general obtenim

x0 = 1;

xn+1 = xn + hxn +
h
2

2! xn = (1 + h+ h
2

2! )xn; n = 0 : : :N � 1;

d'on, si fem N = 2, �es a dir h = 1=2, resulta la taula,

tn xn x(tn)
0 1.00000 1.00000
1/2 1.62500 1.64872
1 2.64062 2.71828

mentre que, si fem N = 8, el que ens d�ona un pas de h = 1=8, obtenim

tn xn x(tn)
0 1.00000 1.00000
1/8 1.13281 1.13314
1/4 1.28326 1.28402
3/8 1.45369 1.45499
1/2 1.64676 1.64872
5/8 1.86547 1.86824
3/4 2.11323 2.11700
7/8 2.39390 2.39887
1 2.71184 2.71828

�Es evident la millora obtinguda respecte dels resultats del m�etode d'Euler en qu�e hem usat
els mateixos passos.
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Finalitzarem aquesta secci�o veient que l'algorisme de Taylor de segon ordre que hem obtingut
t�e efectivament ordre 2. Per aix�o usarem el resultat de la secci�o anterior, tenint en compte que
l'algorisme que estudiem �es un m�etode d'un pas amb

�(t; x; h) = f(t; x) +
h

2
(ft(t; x) + fx(t; x)f(t; x)):

Per tant, desenvolupant per Taylor x(t + h) al voltant de t, resulta que hi ha �(t) 2 [a; b] tal
que ����x(t+ h)� x(t)

h
��(t; x(t); h)

���� =
=

����x(t+ h) � x(t)

h
� f(t; x(t)) �

h

2
(ft(t; x(t)) + fx(t; x(t))f(t; x(t))

���� =
=

����x0(t) + x00(t)
h

2
+ x000(�(t))

h2

6
� f(t; x(t)) �

h

2
(ft(t; x(t)) + fx(t; x(t))f(t; x(t))

���� ;
i com que x(t) �es soluci�o de x0(t) = f(t; x(t)) i a partir d'aqu�� hav��em calculat, x00(t) =
ft(t; x(t)) + fx(t; x(t))f(t; x(t)), l'expressi�o anterior resulta����x000(�(t))h

2

6

���� � kh2;

suposant, com sempre, que la derivada tercera est�a acotada.

Els m�etodes de Taylor poden tenir un ordre tan gran com es vulgui, per aix�o nom�es ens
cal desenvolupar x(t) �ns l'ordre desitjat, emprant la regla de la cadena. Ara b�e, s�on dif��cils
d'implementar en un ordinador, ja que hem de calcular i escriure en forma de funcions, les
derivades (o diferencials del camp) que depenen del model que es vol integrar. Per poc complex
que sigui el model, les derivades d'ordre superior poden ser molt pesades i, per tant, si ens
animem a calcular-les, pot ser f�acil equivocar-nos tant en el c�alcul com en la implementaci�o. A
m�es, si s'ha de modi�car lleugerament el model, s'haur�a de repetir tot el proc�es de nou. Per
evitar tot aix�o presentem els m�etodes Runge-Kutta.

3.2.5 Els m�etodes Runge-Kutta

Com hem dit en la secci�o anterior, aquests m�etodes resolen la problem�atica que tenen els
m�etodes de Taylor a l'hora de calcular i implementar les diferencials del camp. La idea essencial
consisteix a aproximar, amb el mateix ordre que el m�etode d'integraci�o, les diferencials dels
m�etodes de Taylor per combinacions d'avaluacions del camp en all�o que podr��em dir \punts
estrat�egics". Per tant, la implemementaci�o num�erica dels m�etodes Runge-Kutta �es molt senzilla.
L'�unica cosa que s'haur�a de canviar quan es modi�qui el model ser�a la funci�o que avalua el camp;
mentre que la funci�o que cont�e l'algorisme general no s'haur�a de tocar mai.

Per a introduir-los, direm que els m�etodes Runge-Kutta v�enen de�nits per algorismes de la
forma

x0 = x(a);

xn+1 = xn + h

kX
i=1

ci�
n
i ;
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on k 2 N est�a pre�xada a l'hora de buscar el m�etode. Les ci, i = 1 : : :k s�on constants a
determinar i les �ni = �ni (tn; xn; h), i = 1 : : :k s�on funcions de�nides recurrentment per

�n1 = f(tn; xn);

�ni = f(tn + aih; xn + h

i�1X
j=1

bij�
n
j ); i = 2 : : :k;

amb ai i bij constants a determinar, de manera que el m�etode d'integraci�o tingui ordre m�axim.
Notem que k �es el nombre d'avaluacions del camp que caldr�a fer a cada pas ja que, a causa

de l'estructura recurrent, el c�alcul de �ni �es l'avaluaci�o del camp en un cert punt calculat segons
avaluacions anteriors.

Com veiem, els m�etodes de Runge-Kutta s�on m�etodes d'un pas amb

�(t; x; h) =
kX

i=1

ci�
n
i (t; x; h);

i per a k = 1 s'obt�e el m�etode d'Euler, el qual tamb�e podem anomenar RK1 ja que �es un
Runge-Kutta d'ordre 1.

3.2.6 Runge-Kutta d'ordre 2

Busquem ara el Runge-Kutta d'ordre m�axim que podem obtenir mitjan�cant dues avaluacions
del camp. Es a dir, busquem el millor Runge-Kutta amb k = 2, i per tant tenim

�(t; x; h) = c1�1 + c2�2 = c1f(t; x) + c2f(t + a2h; x+ hb21f(t; x));

on hem per claredat, suprimit els ��ndexs \n".
Desenvolupem per Taylor de diverses variables la funci�o � al voltant del punt (t; x). Per a

les derivades parcials seguim la notaci�o que hem introdu��t en la secci�o dels m�etodes de Taylor.

�(t; x; h) = c1f(t; x) + c2(f(t; x) + a2hft(t; x) + hb21fx(t; x)f(t; x) +
(a2h)2

2
ftt(t; x) +

+a2b21h
2ftx(t; x)f(t; x) +

(hb21)2

2
fxx(t; x)f

2(t; x)) + O(h3):

Desenvolupem ara per Taylor x(t + h) al voltant de t i calculem x(t+h)+x(t)
h

,

x(t+ h) + x(t)

h
= x0(t) +

h

2!
x00(t) +

h2

3!
x000(t) +O(h3):

Com que ja sabem que x0(t) = f(t; x(t)), an�alogament que pels m�etodes de Taylor, calculem
x00(t) i x000(t) en termes de la f(t; x) i de les seves diferencials. El resultat l'inserim directament
en l'expressi�o anterior i resulta,

x(t+ h) + x(t)

h
= f(t; x) +

h

2
(ft(t; x) + fx(t; x)f(t; x)) +

+
h2

3!
(ftt(t; x) + 2ftx(t; x)f(t; x) + ft(t; x)fx(t; x)+

+fxx(t; x)f
2(t; x)

�
+ O(h3):



88 Introducci�o a la simulaci�o

Per tant, si calculem
x(t+ h)� x(t)

h
� �(t; x(t); h);

que com sabem ens serveix per con�eixer l'ordre de l'integrador, obtenim

(1� c1 � c2)f(t; x) +

+

�
(
1

2
� a2c2)ft(t; x) + (

1

2
� c2b21)f(t; x)fx(t; x)

�
h+

+

�
(
1

6
�
a22c2
2

)ftt(t; x) + (
1

6
�
b221c1
2

)fxx(t; x)f
2(t; x)+

+
1

6
(ft(t; x)fx(t; x) + f2x (t; x)f(t; x))

�
h2 +O(h3):

En aquesta expressi�o ens interessa triar les constants que tenim lliures, de manera que el des-
envolupament comenci amb la pot�encia de h m�es alta possible.

El terme (ftfx + f2y f)
h2

6 no ser�a en general id�enticament nul; per tant, amb k = 2, com a
m�axim podrem assolir ordre 2. Vegem que efectivamnet podem aconseguir ordre 2. Per aix�o
ens cal que els termes d'ordre 0 i d'ordre 1 en h siguin id�enticament nuls, es a dir ens cal que8<

:
1� c1 � c2 = 0;

1
2 � a2c2 = 0;
1
2 � c2b21 = 0:

Aquest sistema no lineal t�e in�nitat de solucions; totes elles donen lloc a un Runge-Kutta
d'ordre 2 que en principi �es tan bo com qualsevol altre. Els resultats donats per a un o altre
no seran id�entics per�o tenen el mateix ordre quant a l'error; �es a dir que grollerament podr��em
dir que \ens donen el mateix nombre de decimals bons".

Potser el RK2 m�es conegut �es el que s'obt�e prenent a2 = b21 = 1 i c1 = c2 = 1
2 , que a m�es

t�e l'avantatge de poder guardar exactes aquests valors dins la mem�oria de l'ordinador. Posant
aquests valors en la de�nici�o dels m�etodes Runge-Kutta obtenim l'algorisme RK2:

x0 = x(a);
xn+1 = xn + h(12f(tn; xn) +

1
2ft(tn + h; xn + hf(tn; xn))); n = 0 : : :N � 1:

3.2.7 Runge-Kutta d'ordres superiors

De la mateixa manera es poden obtenir m�etodes de Runge-Kutta d'ordre superior. Si per
exemple posem k = 4, obtenim m�etodes RK4, el m�es conegut del quals �es segurament:

x0 = x(a);
xn+1 = xn +

h
6 (�

n
1 + 2�n2 + 2�n3 + �n4 ); n = 0 : : :N � 1;

on
�n1 = f(tn; xn);
�n2 = f(tn +

h
2 ; xn +

h
2�

n
1 );

�n3 = f(tn + h
2
; xn +

h
2
�n2 );

�n4 = f(tn + h; xn + h�n3 ):

Una cosa que cal remarcar �es que un m�etode de Runge-Kutta d'ordre p necessita almenys
p avaluacions del camp. De fet, els Runge-Kutta d'ordre 4 s�on els m�etodes d'ordre m�es gran
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pels quals el nombre d'avaluacions del camp coincideix amb l'ordre. Per constru��r un RK5, el
valor de k ja ha de valer 6; cal notar doncs que el valor de k no ha de coincidir for�cosament
amb l'ordre del m�etode.

Per acabar aquesta secci�o, tornem al nostre exemple habitual:

Exemple: Donat el problema de Cauchy

�
x0(t) = x(t);
x(0) = 1;

calculem x(1) usant el m�etodes Runge-Kutta d'ordres 2 i 4.

El primer apartat es deixa com a exercici. El lector que expliciti l'algorisme RK2 per a
aquest problema s'adonar�a que d�ona el mateix que el que obtenim amb el m�etode de Taylor
d'ordre 2. Aquest fet per�o ha estat casual. En general els algorismes de Taylor d'ordre 2 i el
RK2 que hem explicitat no han de coincidir necess�ariament.

Tenint en compte que f(t; x) = x, si explicitem l'algorisme RK4 per aquest problema {la
qual cosa, com veurem en apartats posteriors, no es fa mai quan s'implementen num�ericament{,
ens queda

x0 = 1;

xn+1 = (1 + h+ h2

2 + h3

6 + h4

24 )xn; n = 0 : : :N � 1;

d'on, si fem N = 2, �es a dir h = 1=2, resulta la taula

tn xn x(tn)
0 1.00000 1.00000
1/2 1.64843 1.64872
1 2.71734 2.71828

mentre que, si fem N = 8, �es a dir un pas de h = 1=8, tenim

tn xn x(tn)
0 1.00000 1.00000
1/8 1.133148 1.133148
1/4 1.284025 1.284025
3/8 1.454990 1.454991
1/2 1.648720 1.648721
5/8 1.768244 1.868246
3/4 2.116997 2.117000
7/8 2.398872 2.398875
1 2.718277 2.718282

�Es una comprovaci�o f�acil veure que l'error decreix segons ordre 4. �Es a dir, E � Kh4 on K
�es en aquest cas un valor proper a 0:2.
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3.2.8 Integraci�o autom�atica. Control de pas

Ja hem vist que podem obtenir m�etodes d'integraci�o d'implementaci�o num�erica senzilla i d'ordre
tan gran com vulguem. Hi ha per�o un problema pr�actic que trobem quan hem de seguir una
traject�oria d'un model a partir d'una condici�o inicial. �Es l'elecci�o del pas h en el temps. Un
cop �xat aquest valor, els m�etodes que tenim produeixen una taula de valors equiespaiada en
el temps: x(t0), x(t0 + h), x(t0 + 2h). . .

Mantenir el pas h constant al llarg de tota la integraci�o pot no ser convenient, ja que en
certes regions pot passar que el camp sigui \suau" i, per tant, es cometi un error molt petit
usant un pas relativament gran; mentre que, al cap d'una estona, la traject�oria pot entrar en
una regi�o on el camp vari�� molt, i si volem tenir poc error en la integraci�o dins d'aquesta regi�o
ens cal prendre un pas molt petit. Si usem un pas constant durant tota la integraci�o, i volem
mantenir-nos per sota d'un nivell d'error, ens veurem obligats a usar el pas petit durant tota
la traject�oria, cosa que pot alentir notablement el proc�es de c�alcul.

Canviar el pas durant la integraci�o en principi no porta cap problema, ja que els m�etodes
que usem s�on d'un sol pas i, per tant, sempre podem aproximar un x(tn+1), a partir d'un x(tn)
anterior, havent fet un pas qualsevol, hn = tn+1 � tn. El problema �es determinar quin ha de
ser el pas de manera que xn+1 aproximi b�e a x(tn+1).

D'ara endavant suposarem que el pas, h, no �es constant i que la successi�o t0, t1, t2. . . no
est�a equiespaiada, sin�o que la difer�encia, tn+1 � tn = hn, pot anar variant durant el proc�es
d'integraci�o.

Com que l'elecci�o del pas, hn, en cada moment �es, si cap, encara m�es dif��cil que triar un pas
h constant, el que farem ser�a �xar un \nivell d'error". Aleshores, el m�etode de control de pas
que veurem ens calcular�a el pas hn m�es gran possible, a � i efecte de passar al nou punt per
sota del nivell d'error donat.

Llavors el maneig de la funci�o d'integraci�o ser�a molt c�omode. Nom�es donant la �ta d'error
d'integraci�o, ella mateixa s'anir�a regulant el pas a � de mantenir l'error per sota del demanat;
correr�a m�es quan pugui i anir�a m�es a poc a poc en els llocs on el camp vari�� m�es.

D'entre els m�etodes d'integraci�o amb control de pas que hi ha, hem triat els Runge-Kutta-
Fehlberg. La idea essencial d'aquests m�etodes l'expliquem a continuaci�o.

Suposem que estem en el punt x(tn) i donat un pas, hn, volem aproximar el punt x(tn+1).
El que fem �es calcular una aproximaci�o, �xn+1, de x(tn+1) usant un m�etode Runge-Kutta d'un
cert ordre, i una altra aproximaci�o x̂n+1 amb un m�etode Runge-Kutta d'un ordre superior. Si
les aproximacions coincideixen \prou b�e" agafarem x̂ com a aproximaci�o de x(tn+1), en cas
contrari reduirem el pas hn i repetirem el proc�es �ns que les aproximacions donades pels dos
m�etodes Runge-Kutta coincideixin \prou b�e".

Un cop fet aix�o \predirem" el nou pas hn+1 que ens permetr�a passar de l'aproximaci�o de
x(tn+1) a la de x(tn+2), de la mateixa manera que hem passat de la de x(tn) a la de x(tn+1).

Que les aproximacions coincideixin \prou b�e" ho �xa l'usuari i es mesura per jx̂n+1� �xn+1j.
La idea �es que si els dos valors, donats per m�etodes de diferent ordre, coincideixen en els j
d��gits signi�catius primers, aquests han d'estar b�e (i segurament algun m�es en el cas de x̂n+1,
ja que ens ve donat pel m�etode d'ordre m�es gran).

El proc�es de reducci�o de hn i la predicci�o de hn+1 per a la seg�uent integraci�o, el comentarem
(i deduirem) una mica m�es avall. Ara direm nom�es que es basa en l'ordre dels m�etodes.
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Una de les principals gr�acies que tenen els m�etodes Runge-Kutta-Fehlberg �es que les ava-
luacions del camp s'apro�ten per calcular els m�etodes Runge-Kutta de diferents ordres. �Es a
dir, els sistemes d'equacions no lineals que donen lloc als diferents m�etodes Runge-Kutta d'un
cert ordre, es resolen de tal manera que les avaluacions del camp necess�aries pel Runge-Kutta
d'ordre superior es poden apro�tar per a construir tamb�e el Runge-Kutta d'ordre inferior.

Com que les avaluacions del camp normalment s�on la part m�es costosa quant a temps
d'ordinador de tot l'algorisme, la feina que fem �es essencialment la mateixa que si integr�essim
utilitzant nom�es el Runge-Kutta d'ordre superior i no la que es faria amb dos m�etodes d'ordre
diferent.

El m�etode que hem triat per presentar �es el Runge-Kutta-Fehlberg d'ordres 4 i 5. Usualment
el notarem com a RK45F. Aquest m�etode apro�ta 6 avaluacions del camp per fer un RK5, un
RK4 i estimar el pas �optim. Per als nostres prop�osits t�e una precisi�o m�es que su�cient i al
mateix temps d�ona prestacions molt bones pel que fa a rapidesa d'integraci�o.

Com ja hem dit, la construcci�o d'aquests algorismes �es de fet la mateixa que hem vist pels
m�etodes Runge-Kutta. Per aquest motiu nom�es en donarem el resultat.

Donat un pas, hn, presentem com s'obt�e el xn+1 a partir de xn, per mitj�a d'un RK4 i un
RK5 adients al m�etode Runge-Kutta-Fehlberg. En primer lloc calculem les �:

�1 = hnf(tn; xn);

�2 = hnf(tn +
1

4
hn; xn +

1

4
�1);

�3 = hnf(tn +
3

8
hn; xn +

3

32
�1 +

9

32
�2); (3.2)

�4 = hnf(tn +
12

13
hn; xn +

1932

2197
�1 �

7200

2197
�2 +

7296

2197
�3);

�5 = hnf(tn + hn; xn +
439

216
�1 � 8�2 +

3680

513
�3 �

845

4104
�4);

�6 = hnf(tn +
1

2
hn; xn �

8

27
�1 + 2�2 �

3544

2565
�3 +

1859

4104
�4)�

11

40
�5);

a partir d'aquests valors, o vectors si la dimensi�o del sistema m �es m � 2, tenim l'estimaci�o,
xn+1, donada per un RK4:

�xn+1 = xn +
25

216
�1 +

1408

2565
�3 +

2197

4104
�4 �

1

5
�5;

i la donada per un RK5:

x̂n+1 = xn +
16

135
�1 +

6656

12825
�3 +

28651

56430
�4 �

9

50
�5 +

11

40
�6: (3.3)

L'estimaci�o de l'error, tal com hem comentat, ve donada per

jjx̂n+1 � �xn+1jj;
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per�o com que de fet tenim els valors de les � i el RK4 normalment no cal usar-lo, restant les
expressions per a les dues aproximacions, RK4 i RK5, es t�e

jj
1

360
�1 �

128

4275
�3 �

2197

75240
�4 +

1

50
�5 +

2

55
�6jj2; (3.4)

on el sub��ndex 2 vol dir la norma 2 del vector interior, �es a dir, l'arrel quadrada de la suma dels
quadrats de les seves components.

Seguidament vegem com obtenim la f�ormula del pas �optim. Per a aix�o observem que te-
nim dues estimacions del valor x(tn+1), donades pel RK4 i pel RK5 i que es poden posar
respectivament com

�xn+1 = xn + h�4(tn; xn; h); (3.5)

x̂n+1 = xn + h�5(tn; xn; h); (3.6)

on la h �es la hn que fem servir en aquell moment.

Si ara notem

� = �(t; x; h) =
x(t+ h)� x(t)

h
;

sabem que el RK4 t�e ordre 4 i, per tant, amb el resultat de la p�agina 83,

��(tn; xn; h) + �4(tn; xn; h) = N4(tn)h
4 + O(h5):

De la mateixa manera, el RK5 t�e ordre 5 i per tant

��(tn; xn; h) + �5(tn; xn; h) = N5(tn)h
5 + O(h6):

Si ara restem les expressions (3.5) i (3.6), i tenim en compte aquestes dues darreres equacions
ens queda

�xn+1 � x̂n+1 = h(�4 � �5) = N4(tn)h
5 + O(h6):

Per tant l'estimaci�o de l'error t�e el comportament asimpt�otic de N4(tn)h5, �es a dir, d'ordre 5.
Per a aquells que no coneguin aquesta terminologia podr��em dir que, \negligint termes d'ordre
6", quan la h �es prou petita es t�e

�xn+1 � x̂n+1 = h(�4 � �5) = N4(tn)h
5;

i per tant

jjN4(tn)jj =
jj�xn+1 � x̂n+1jj

h5
: (3.7)

Suposem ara que " �es una toler�ancia d'error que nosaltres �xem d'entrada. Si suposem que
el pas ha tingut �exit tindrem

jj�xn+1 � x̂n+1jj � ":

El nostre prop�osit �es predir el nou pas, hN , de manera que al seg�uent pas d'integraci�o
l'estimaci�o d'error es continu�� mantenint per sota de la toler�ancia permesa. �Es a dir volem que
passi

�xn+2 � x̂n+2 = N4(tn+1)h
5
N � ": (3.8)
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Ara b�e, si desenvolupem per Taylor N4(tn+1) al voltant de tn tenim

N4(tn+1) = N4(tn + hN ) = N4(tn) +O(hN );

la qual cosa posada a (3.8) ens d�ona

N4(tn)h
5
N + O(h6) � ":

Llavors, negligint els termes d'ordre O(h6N ) i aplicant una altra vegada (3.7) queda

h5N �
"

jjN4(tn)jj
=

h5"

jj�xn+1 � x̂n+1jj
:

Agafarem el m�aximhN que doni la precisi�o demanada, i d'aquesta manera obtindrem la f�ormula
de predicci�o del nou pas:

jhN j = jhj 5
r

"

jj�xn+1� x̂n+1jj
; (3.9)

on recordem que jj�xn+1 � x̂n+1jj �es l'error estimat a partir d'un RK4 i un RK5, que es pot
calcular a partir de (3.4). " �es el m�axim error perm�es d'aquesta estimaci�o durant la integraci�o
i el �xa l'usuari.

Hem posat valors absoluts a h i a hN , ja que la integraci�o de la mateixa manera que l'hem
considerat temps endavant (h > 0) podria anar temps enrera (h < 0).

Com a nota �nal direm, basats en l'experi�encia, que hi ha \retocs" d'aquesta f�ormula; per�o
no els comentarem.

3.2.9 Diagrama de ux per al RK45F i llista de l'integrador

Donem ara la funci�o d'integraci�o que implementa el m�etode Runge-Kutta-Fehlberg d'ordres 4
i 5 vist en la secci�o anterior.

A la funci�o d'integraci�o que presentem, hi entrem, a m�es de la toler�ancia d'integraci�o ", que
anomenem tol, dos valors positius hmax i hmin que donen, en valor absolut, els rangs entre els
quals pot variar la predicci�o del nou pas. D'aquesta manera, si volem integrar amb pas constant
nom�es ens caldr�a fer hmin = hmax a l'entrada, i si el que volem �es dibuixar gr�a�ques unint amb
rectes els punts de l'�orbita que es van obtenint, posant un hmax no gaire gran evitarem que
en alguns casos la gr�a�ca no es vegi \massa poligonal". Amb aquests tres valors donats, el
diagrama de ux de la rutina �es el de la �gura 3.11.

Notes sobre del seu funcionament:

- L'integrador t�e com a entrades tn, xn i hn i torna de sortida tn+1, xn+1 i el pas, hn+1,
que recomana per a la crida seg�uent. Per tant es poden anar fent crides successives i,
sense tocar res, va seguint la traject�oria amb la �ta d'error, ", �xada.

- Calcular les � vol dir usar les f�ormules (3.2).

- Estimar l'error vol dir calcular el valor donat per l'equaci�o (3.4).

- Predir un nou pas, hN , vol dir actualitzar la variable h, que cont�e el pas, utilitzant
l'equaci�o (3.9) i mantenint el signe de h, i despr�es fer hN = h

jhj
hmin si resulta que

jhj < hmin, o hN = h
jhjhmax si resulta que jhj > hmax.
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(INPUT)
tn; xn; hn

?
Calcular les �

?
Estimar l'error

?HHHHHH

������ Error < " ?

HH
HH

HH

��
��
��

?
tn+1 = tn + hn
xn+1 = x̂n+1

?
Predir un nou pas

hn+1

?
tn+1; xn+1; hn+1
(OUTPUT)

Si

No

(I)

(II)

- Predir un nou pas
hn

?
Calcular les ��

��

Figura 3.11: Diagrama de ux. Funci�o rk45f
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- Actualitzar xn+1 amb x̂n+1 vol dir usar l'integrador RK5 donat per la igualtat (3.3).

- El lector podria pensar que el cam�� (I) hauria de ser en realitat (II) i involucrar un
proc�es iteratiu. Ara b�e el fet d'usar l'integrador RK5 per avan�car, mentre que l'error
ha estat estimat amb un RK4 i un RK5, fa que una sola correcci�o del pas, en cas
que l'estimaci�o d'error no tingu�es �exit, sigui su�cient. L'�unic problema pot trobar-se
en la primera crida, en la qual hem de donar un pas inicial que creguem convenient.
Si aquest pas fos massa gran, donat que les estimacions de correcci�o del nou pas s�on
asimpt�otiques, potser caldria fer m�es d'una correcci�o. �Es per aix�o que el pas inicial de
la primera crida no ha de ser massa gran.

- Si li pasem un pas, h, fora del rang, hmin-hmax, si l'estimaci�o d'error t�e �exit, avan�ca
amb el pas donat, encara que a la sortida donar�a el nou pas dins el rang indicat. Aix�o
va b�e perqu�e a vegades podrem tenir un algorisme que ens busqui el pas a � i efecte
de calcular per exemple el tall de l'�orbita amb una certa recta. Aquest algorisme pot
ser iteratiu, i resultar que el pas calculat es vagi reduint a mesura que a�nem m�es i
m�es el punt de tall. Si el primer que fes l'integrador fos mirar si el pas donat est�a dins
el rang perm�es, cada vegada haur��em de canviar el rang3.

Donem seguidament la llista de l'integrador RK45F en llenguatge C. Aquest integrador cal
posar-lo en un arxiu i, un cop compilat, ens servir�a per integrar qualsevol model donat per
equacions diferencials, de la forma

_x(t) = f(t; x(t)); x 2 Rm;

sense haver de tocar res.

Com a darrers comentaris d'aquesta funci�o �xem-nos que el camp passa via un apuntador
a funci�o, i que les � es calculen a la funci�o calcular ks i queden enmagetzemades en un sol
vector, k. S'hi accedeix via els apuntadors k1 . . .k6. La variable d'entrada tol ha de contenir
el l��mit d'error " entre les estimacions donades pel RK4 i pel RK5.

Llista de la funci�o rk45f

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#define E1 (1.e0/360.e0)

#define E2 (-128.e0/4275.e0)

#define E3 (-2197.e0/75240.e0)

#define E4 (1.e0/50.e0)

#define E5 (2.e0/55.e0)

#define R1 (16.e0/135.e0)

#define R2 (6656.e0/12825.e0)

#define R3 (28561.e0/56430.e0)

#define R4 (-9.e0/50.e0)

3D'aix�o hi ha exemples a la secci�o 4.8.
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#define R5 (2.e0/55.e0)

#define C1 (12.e0/13.e0)

#define C2 (1932.e0/2197.e0)

#define C3 (-7200.e0/2197.e0)

#define C4 (7296.e0/2197.e0)

#define C5 (439.e0/216.e0)

#define C6 (3680.e0/513.e0)

#define C7 (-845.e0/4104.e0)

#define C8 (-8.e0/27.e0)

#define C9 (-3544.e0/2565.e0)

#define C10 (1859.e0/4104.e0)

void rk45f (double *t, double x[], int n, double *h, double hmin,

double hmax, double tol, void (*camp)(double, double*,

int, double*) )

{

double *k,*k1,*k2,*k3,*k4,*k5,*k6,error,aux;

int i;

void calcular_ks(double x,double y[],int n,double h,double *k,

void (*camp)(double, double*, int, double*));

k=(double *)malloc(6*n*sizeof(double));

if (k==NULL) {puts("rk45f. No hi ha memoria per les k's\n");exit(1);}

k1=k;k2=k1+n;k3=k2+n;k4=k3+n;k4=k3+n;k5=k4+n;k6=k5+n;

calcular_ks(*t,x,n,*h,k,camp);

error=0.e0;

for (i=0;i<n;i++)

{

aux=E1*k1[i]+E2*k3[i]+E3*k4[i]+E4*k5[i]+E5*k6[i];

error+=aux*aux;

}

error=sqrt(error);

if (error>tol)

{

*h=*h*(pow(tol/error,0.2e0));

if (fabs(*h)<hmin) *h=*h/fabs(*h)*hmin;

if (fabs(*h)>hmax) *h=*h/fabs(*h)*hmax;

calcular_ks(*t,x,n,*h,k,camp);

}

*t=*t+*h;

for (i=0;i<n;i++)

x[i]=x[i]+R1*k1[i]+R2*k3[i]+R3*k4[i]+R4*k5[i]+R5*k6[i];

*h=*h*(pow(tol/error,0.2e0));

if (fabs(*h)<hmin) *h=*h/fabs(*h)*hmin;

if (fabs(*h)>hmax) *h=*h/fabs(*h)*hmax;

free(k);

}
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void calcular_ks (double t, double x[], int n, double h, double *k,

void (*camp)(double, double*, int, double*) )

{

double *aux_x,*k1,*k2,*k3,*k4,*k5,*k6;

int i;

k1=k;k2=k1+n;k3=k2+n;k4=k3+n;k4=k3+n;k5=k4+n;k6=k5+n;

aux_x=(double *)malloc(n*sizeof(double));

if (aux_x==NULL) {puts("calcular_ks. No hi ha memoria \n");exit(1);}

(*camp) (t,x,n,k1);

for (i=0;i<n;i++) k1[i]*=h;

for (i=0;i<n;i++) aux_x[i]=x[i]+0.25e0*k1[i];

(*camp) (t+0.25e0*h,aux_x,n,k2);

for (i=0;i<n;i++) k2[i]*=h;

for (i=0;i<n;i++) aux_x[i]=x[i]+0.09375e0*k1[i]+0.28125e0*k2[i];

(*camp) (t+0.375e0*h,aux_x,n,k3);

for (i=0;i<n;i++) k3[i]*=h;

for (i=0;i<n;i++) aux_x[i]=x[i]+C2*k1[i]+C3*k2[i]+C4*k3[i];

(*camp) (t+C1*h,aux_x,n,k4);

for (i=0;i<n;i++) k4[i]*=h;

for (i=0;i<n;i++) aux_x[i]=x[i]+C5*k1[i]-8.e0*k2[i]+C6*k3[i]+C7*k4[i];

(*camp) (t+h,aux_x,n,k5);

for (i=0;i<n;i++) k5[i]*=h;

for (i=0;i<n;i++)

aux_x[i]=x[i]+C8*k1[i]+2.e0*k2[i]+C9*k3[i]+C10*k4[i]-0.275e0*k5[i];

(*camp) (t+0.5e0*h,aux_x,n,k6);

for (i=0;i<n;i++) k6[i]*=h;

free(aux_x);

}

Com a exemple d'aplicaci�o, i per poder comprovar que no s'ha com�es cap error d'escriptura,
es poden fer dos tests senzills.

El primer consisteix a integrar el model donat per

�
_x1 = �x2;
_x2 = x1:

�Es f�acil veure que les �orbites d'aquest sistema s�on circumfer�encies centrades a l'origen i de
radi R arbitrari,

(x1(t); x2(t)) = (R cos t; R sin t):

De fet tamb�e, si multipliquem la primera equaci�o per x1, la segona per x2 i les sumem, obtenim

x1 _x1 + x2 _x2 = 0;

i per tant, per integraci�o immediata, s'obt�e x21 + x22 = C. La qual cosa vol dir que la funci�o
F (x1; x2) = x21 + x22, que no �es res m�es que el radi al quadrat, pren un valor constant damunt
de cada �orbita soluci�o i aquest valor varia en canviar d'�orbita.
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Una funci�o4 no constant que pren valors constants damunt de les �orbites del model s'anomena
integral primera. Si disposem d'una integral primera, la podem usar per veure que la integraci�o
es realitza de manera correcta.

Donat un punt inicial qualsevol s'avalua la integral primera i aquest valor s'ha de conservar
(dins el marge d'error perm�es) al llarg de tota la traject�oria.

Tenint en compte tot aix�o, el que fem �es escriure en un arxiu, a part d'aquell on hi tenim
l'integrador, el seguent programa principal i la funci�o que ens d�ona el model a integrar. Com
que les �orbites que han de sortir en aquest cas han de ser circumfer�encies, a la funci�o que cont�e
el camp li hem dit cercle. Aquesta funci�o, l'�unica cosa que ha de fer �es avaluar el costat dret
de les equacions i tornar el seu valor en un vector de dimensi�o igual al nombre d'equacions. Cal
recordar que en llenguatge C els ��ndexs d'un vector de dimensi�o n van de 0 a n� 1.

#include <stdio.h>

#include <math.h>

main()

{

void rk45f(double *x, double y[], int n, double *h, double hmin,

double hmax, double tol, void (*camp)(double, double*, int, double*));

void cercle(double t,double x[], int n, double y[]);

int n;

double t,x[2],h,r,hmin,hmax,tol;

/* incialitzem el temps inicial i la dimensio del sistema */

t=0.e0;

n=2;

/* posem el punt de sortida i els valors minim i maxim del pas */

x[0] = 1.e0;

x[1] = 0.e0;

hmin=1.e-3;

hmax=1.e0;

puts ("tolerancia ?");

scanf("%le",&tol);

/* una bona eleccio del pas inicial es la seguent */

h=1.e-2;

/* valor inicial del radi al quadrat*/

r=x[0]*x[0]+x[1]*x[1];

puts("Valors inicials:");

printf("t=%11.4le x0=%11.4le x1=%11.4le r=%24.16le h=%11.5le \n",

t,x[0],x[1],r,h);

while (t<10.e0)

{

rk45f(&t,x,n,&h,hmin,hmax,tol,cercle);

r=x[0]*x[0]+x[1]*x[1];

printf("t=%11.4le x0=%11.4le x1=%11.4le r=%24.16le h=%11.5le \n",

t,x[0],x[1],r,h);

4De classe C1 .
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}

}

void cercle(double t,double x[], int n, double y[])

{

y[0] = -x[1];

y[1] = x[0];

}

Podem compilar l'arxiu que cont�e aquest programa principal i la funci�o cercle. Despr�es
muntar-lo amb l'arxiu compilat que cont�e l'integrador, i obtenir aix�� un programa executable.

Fent c�orrer aquest programa per a diferents valors de la toler�ancia tol, per exemple des de
10�2 �ns a 10�10, s'ha d'observar que el valor de r, que de fet �es el quadrat del radi, �es conserva
m�es proper al valor que t�e en el moment inicial de la integraci�o, quan m�es petit es d�ona el valor
de tol5.

A causa de la simetria del camp, el pas h s'estabilitza al cap de poques crides, el valor
d'estabilitzaci�o6 dep�en �obviament del valor que s'hagi donat a tol.

�Es important �xar-nos en com passen els par�ametres i la funci�o que cont�e el camp, a la
funci�o rk45f. Si es tenen dubtes sobre aquest fet, cal consultar l'ap�endix de sobre llenguatge
C d'aquest llibre. Finalment observem tamb�e que la funci�o que cont�e el camp (en el nostre cas
cercle) sempre ha de tenir els par�ametres indicats encara que no es facin servir. En el nostre
cas no es fa servir ni t, ja que el sistema �es aut�onom, ni la dimensi�o del sistema n. Malgrat que
en la compilaci�o apareixeran warnings, tal com l'hem escrit �es la manera correcta de fer-ho.

Com que l'exemple anterior �es aut�onom es pot fer un segon test per comprovar que la funci�o
rk45f funciona b�e tamb�e per a equacions que depenguin del temps. Un prova senzilla pot ser
integrar l'equaci�o

_x = tx;

que anomenem expo i la soluci�o de la qual �es

x(t) = Ke
t
2

2 ;

on K �es una constant arbitr�aria que queda �xada al triar les condicions inicials.
Si per exemple x(0) = 1, llavors hem triat l'�orbita amb K = 1 i per tant x(2) = e2 =

7:399056 : : :
El seg�uent programet serveix per calcular aquest valor. La t�ecnica �es integrar �ns a passar

el valor t = 2 i despr�es tornar enrera amb el pas necessari a � d'ajustar exactament el temps
igual a 2. Amb pocs canvis es pot buscar el resultat per a qualsevol altre temps.

�Es convenient que el lector usi aquest i d'altres exemples amb resultats coneguts per veure
quins marges d'actuaci�o t�e amb els valors de la toler�ancia, tol, i els passos m��nim i m�axim.

#include <stdio.h>

#include <math.h>

5Sempre que ens mantinguem dins el rang de precisi�o perm�es per les variables double.
6Si el valor de h sempre coincideix amb hmin �es que hi ha algun error en l'escriptura de la funci�o.



100 Introducci�o a la simulaci�o

main()

{

void rk45f(double *x, double y[], int n, double *h, double hmin,

double hmax, double tol, void (*camp)(double, double*, int, double*));

void expo(double t,double x[], int n, double y[]);

int n;

double t,x[1],h,ve,hmin,hmax,tol,tf,err;

/* incialitzem el temps inicial, final i la dimensio del sistema */

t=0.e0;

tf=2.e0;

n=1;

/* posem el punt de sortida i els valors minim i maxim del pas */

x[0] = 1.e0;

hmin=1.e-3;

hmax=1.e0;

puts ("tolerancia ?");

scanf("%le",&tol);

h=1.e-2;

while (t<tf)

{

rk45f(&t,x,n,&h,hmin,hmax,tol,expo);

}

h=tf-t;

rk45f(&t,x,n,&h,hmin,hmax,tol,expo);

ve=exp(tf);

err=fabs(ve-x[0]);

printf(" tf=%24.16le \n vexacte=%24.16le \n",t,ve);

printf(" vaprox=%24.16le \n err=%24.16le \n",x[0],err);

}

void expo(double t,double x[], int n, double y[])

{

y[0] = t*x[0];

}
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