
De warmtevergelijking (lessen 5 en 6)

In lessen 3 en 4 hebben we de ”methode-der-lijnen” toegepast op de warmtev-
ergelijking. Indien we voor de tijdsintegratie Euler-Forward gebruiken, moeten
oppassen met de keuze van ∆t (de tijdstap) en N (het aantal ruimtelijke roost-
erpunten). Voor een numeriek stabiele numerieke oplossing moet voldaan worden
aan 0 ≤ ∆t

(∆x)2 ≤
1
2 . Deze restrictie komt de efficiëntie natuurlijk niet ten goede.

Immers voor een nauwkeurige oplossing (N ”groot”) moet tegelijkertijd met zeer
kleine tijdstappen gerekend worden om aan de stabiliteitseis te voldoen. We gaan
hieronder onderzoeken in hoeverre Euler-Backward een verbetering kan zijn.

4.1 Euler-Backward en de Warmtevergelijking

OPGAVE 4.1 Semi-discretiseer (nogmaals) de warmtevergelijking
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=

∂2u
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met rand-en beginvoorwaarden u|x=0 = u|x=1 = 0, u|t=0 = sin(πx) tot een stelsel
van (N − 1)× (N − 1) gewone DVen.
OPGAVE 4.2 Pas op dit stelsel Euler-Backward toe. Welk nadeel van Euler-
Backward (EB) t.o.v. Euler-Forward (EF) komt nu aan het licht? Herformuleer
het stelsel naar de vorm

AUn+1 = Un,

waarbij n het tijdsniveau aangeeft. Noem ∆t/(∆x)2 := α. Hoe zien de matrix A en
de beginvector U0 eruit? Vergelijk dit stelsel met het stelsel horend bij EF (d.w.z.
vind overeenkomsten en verschillen).
Om de oplossing op het nieuwe tijdsniveau n+1 te bepalen moeten we het genoemde
stelsel oplossen. Dit kunnen we doen m.b.v. het Matlab-commando ”backslash” of
we voeren we dit zelf uit m.b.v. een zogenaamde iteratieve methode.

4.2 De methode van Jacobi

Om een stelsel Ax = b, met gegeven matrix A en rechterlid b op te lossen bestaan
er grofweg twee technieken: de direkte aanpak en de iteratieve aanpak (zie ook de
Mastercursus Numerical Linear Algebra). De methode van Jacobi is een voorbeeld
van een relatief eenvoudige iteratieve methode voor lineaire stelsels.
OPGAVE 4.3 Herschrijf het stelsel Ax = b tot

x = D−1b + (I − D−1A)x,

waarin D = diag(A) en I de (N−1)×(N−1) identiteitsmatrix is. Het Jacobiproces
is nu gedefinieerd als

xj+1 = D−1b + (I − D−1A)xj ,

met j ≥ 0 en x0 gegeven.
De vraag rijst natuurlijk: waarom zou dit proces naar de ware oplossing x van
Ax = b convergeren voor j →∞?
OPGAVE 4.4 Laat zien hoe xj van x0 afhangt. Wat is, indien de reeks con-
vergeert,

∑∞
j=0(I − D−1A)j? (hint: meetkundige reeks) Laat nu zien dat, voor

een willekeurige startvector x0, het Jacobiproces convergeert naar de exacte oploss-
ing van het stelsel Ax = b.
OPGAVE 4.5 Laat zien dat er een lineair verband bestaat tussen het residu rj :=
b−Axj en de fout x− xj op ieder iteratieniveau j. Een nuttig stopcriterium voor
Jacobi is dus bijvoorbeeld ||rj ||/||r0|| ≤ 10−8.



Numeriek Experiment

OPGAVE 4.6 Schrijf een Matlab-programma heatEB.m dat, gegeven een tijdstap
∆t, een eindtijdstip T , en N ruimtelijke roosterpunten, de oplossing van de warmtev-
ergelijking met bovenstaande rand-en beginvoorwaarden numeriek benadert m.b.v.
Euler-Backward in combinatie met de methode van Jacobi. Maak, voor T = 0.1,
een tabel met verschillende ∆t, N waarden, en de maximale absolute fout. Test de
methode door voor x0 zowel de nul-vector als de ”uitgëıtereerde” oplossingsvector
Un van het vorige tijdsniveau te nemen. Wat valt je op? Vergelijk je resultaten
ook met je eerdere resultaten behaald met Euler-Forward. Wat zijn je conclusies?
Leg uit waarom Euler-Backward een ”onvoorwaardelijk stabiele” methode wordt
genoemd.
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