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Lista 5

1. Zagadnienie początkowe{
y′(x) + 5y(x) = 4e−x, x ∈ (0, 1)
y(0) = 1

ma rozwiązanie dokładne y(x) = e−x. Dla znalezienia rozwiązania przybliżonego
zastosuj: a) metodę jawną Eulera, b) metodę niejawną Eulera. Eksperymenty nume-
ryczne wykonaj dla malejącego ciągu wartości kroku h > 0. Dla każdej z metod wskaż
zakres wartości parametru h, dla których rozwiązanie przybliżone jest podobnie do
rozwiązania dokładnego. W każdym przypadku oceń rząd zbieżności metody.

2. Rozwiązaniem dokładnym zagadnienia brzegowego{
−y′′(x) + (x+ 2)y(x) = −π2 sin(πx) + (x+ 2)(x− sin(πx)), x ∈ (0, 1)
y(0) = 0, y(1) = 1

jest funkcja y(x) = x − sin(πx). Znajdź przyblizone rozwiązanie tego zagadnienia
metodą wstrzeliwania. Pomocnicze zagadnienie początkowe rozwiąż za pomoca me-
tody Rungego-Kutty drugiego rzędu. Sporządź wykresy rozwiązania dokładnego i
rozwiązania przybliżonego. Wyznacz błąd approksymacji.

3. Rozwiązaniem dokładnym zagadnienia brzegowego{
−y′′(x) + (x+ 2)y(x) = −π2 cos(πx) + (x+ 2)(1− cos(πx)), x ∈ (0, 1)
y(0) = 0, y(1) = 2

jest funkcja y(x) = 1 − cos(πx). Znajdź przyblizone rozwiązanie tego zagadnienia
metodą wstrzeliwania. Pomocnicze zagadnienie początkowe rozwiąż za pomoca me-
tody Rungego-Kutty drugiego rzędu. Sporządź wykresy rozwiązania dokładnego i
rozwiązania przybliżonego. Wyznacz błąd approksymacji.

4. Rozwiązaniem dokładnym zagadnienia brzegowego{
−y′′(x) + (x2 + 1)y(x) = (π2 + x2 + 1) sin(πx), x ∈ (0, 1)
y(0) = 0, y(1) = 0

jest funkcja y(x) = sin(πx). Zastosuj metodę różnicową w celu znalezienia roz-
wiązania przyblizonego tego zagadnienia. Sporządź wykresy rozwiązania dokład-
nego i rozwiązania przybliżonego. Wyznacz błąd aproksymacji w zależności wartości
kroku h > 0.



5. Rozwiązaniem dokładnym zagadnienia brzegowego{
−y′′(x) + (x2 + 1)y(x) = (π2 + x2 + 1) cos(πx), x ∈ (0, 1)
y(0) = 1, y(1) = −1

jest funkcja y(x) = cos(πx). Zastosuj metodę różnicową w celu znalezienia roz-
wiązania przyblizonego tego zagadnienia. Sporządź wykresy rozwiązania dokład-
nego i rozwiązania przybliżonego. Wyznacz błąd aproksymacji w zależności wartości
kroku h > 0.

6. Rozwiązaniem dokładnym zagadnienia brzegowego{
−((x+ 1)y′(x))′ + x2y(x) = −π cos(πx) + (x+ 1)π2 sin(πx) + x2 sin(πx), x ∈ (0, 1)
y(0) = 0, y(1) = 0

jest funkcja y(x) = sin(πx). Znajdź przybliżone rozwiązanie tego zagadnienia stosu-
jąc metodę Ritza-Galerkina (elementów skończonych). Elementy macierzy masowej,
sztywności i wektora obciążeń wyznacz wykonując całkowanie dokładne. Sporządź
wykresy rozwiązania dokładnego i przybliżonego oraz ich różnicy. Wykonaj kilka
prób, dla różnych ilości n punktów podziału odcinka [0, 1].

7. Rozwiązaniem dokładnym zagadnienia brzegowego{
−((x+ 1)y′(x))′ + x2y(x) = π sin(πx) + (x+ 1)π2 cos(πx) + x2 cos(πx), x ∈ (0, 1)
y(0) = 1, y(1) = −1

jest funkcja y(x) = cos(πx). Znajdź przybliżone rozwiązanie tego zagadnienia stosu-
jąc metodę Ritza-Galerkina (elementów skończonych). Elementy macierzy masowej,
sztywności i wektora obciążeń wyznacz wykonując całkowanie dokładne. Sporządź
wykresy rozwiązania dokładnego i przybliżonego oraz ich różnicy. Wykonaj kilka
prób, dla różnych ilości n punktów podziału odcinka [0, 1].


