
De warmtevergelijking (lessen 2 t/m 4)

Differentiaalvergelijkingen spelen een zeer belangrijke rol in de Scientific
Computing. Hierbij kun je denken aan toepassingsgebieden van zeer verschil-
lende aard, zoals problemen uit de meteorologie (voorspellen van het weer),
chemie (nabootsen van chemische reacties), fysica (behoudswetten in de me-
chanica) en hydrologie (grondwaterstromingen).

Voor het gemak korten we het begrip differentiaalvergelijking af met DV.
In dit praktikum zullen we van enkele DV-modellen zowel de fysische als de
mathematische kant belichten. Daarnaast komen enkele numerieke technieken
aan de orde om de DV-en op te lossen, indien dit analytisch onmogelijk is (N.B.
dit geldt voor de meeste toepassingen!).

We starten het praktikum met een onderzoek naar Euler-Forward (EF), de
Midpuntmethode (MP). en de methode van Runge-Kutta, i.h.b. Runge-Kutta4
(RK4). Het zijn allemaal voorbeelden van zogenaamde expliciete methoden.

1.1 Euler-Forward (EF)

Beschouw de scalaire eerste-orde DV:

u̇ ≡ u′(t) = f(t, u(t))

met gegeven beginwaarde u(t = 0) = u0.
De eenvoudigste numerieke oplosmethode voor bovenstaande DV is Euler-Forward.
Deze methode is gebaseerd op de ‘definitie’ van de afgeleide van de gezochte
functie u(t):

u′(t) ≈ u(t+ ∆t)− u(t)
∆t

.

In het vervolg zullen we met u(tn) de exacte waarde van de oplossing op tijdstip
tn en met un de benaderde waarde op datzelfde tijdstip aangeven. Aangezien
∆t klein wordt verondersteld, is de bovenstaande benadering te verkrijgen uit
de eerste twee termen van een Taylorontwikkeling:

u(tn + ∆t) ≈ u(tn) + ∆t u′(tn).

Indien we nu de originele DV erbij nemen, krijgen we het volgende algoritme
om waarden van u op opeenvolgende tijdstippen tn (= n∆t) te benaderen:

un+1 = un + ∆t f(tn, un) (voor n = 0, 1, 2, . . . , N).

OPGAVE 1.1. Geef een grafische voorstelling van Euler-Forward in termen van
raaklijnen.

Als nu de functie f en de beginwaarde u0 gegeven zijn, dan kunnen we de
oplossing van de DV gaan benaderen.



OPGAVE 1.2. Schrijf een Matlab programma voor het Euler-Forward algoritme.
Noem deze EF.m. Maak voor het rechterlid f van de DV een apart bestand
f.m.

OPGAVE 1.3. Pas je algoritme toe op het volgende testprobleem (λ is een posi-
tieve constante):

u̇ = −λ(u− sin(πt)) + π cos(πt),

u(0) = 0.

Gevraagd is u(2) te berekenen. Maak een tabel van resultaten voor λ = 10i

(voor i = 0, ..., 3) en ∆t = 10−j (voor j = 0, ..., 4). Wat valt je op? Maak
plaatjes van enkele numerieke oplossingen.

OPGAVE 1.4. Bepaal van de DV uit OPGAVE 1.3 de exacte oplossing en
vergelijk deze oplossing met de in de vorige opgave bepaalde benaderingen.
Onderzoek de afhankelijkheid van de fout |u(tN )− uN | als functie van ∆t voor
elke λ. Men noemt EF een 1ste-orde methode. Verklaar deze naam aan de hand
van je resultaten. Formuleer je conclusies wat betreft de toepassing van EF op
dit testprobleem. Vergeet vooral niet de invloed van de probleemparameter λ
te vermelden!
Plot ook de fout als functie van t voor t ∈ [0, 2]. Wat valt je op? Heb je een
vermoeden wat hier aan de hand is?

OPGAVE 1.5. Analyseer (er volgt eerst enige uitleg!) EF door de methode (‘op
papier’) toe te passen op de DV u̇ = αu, u(0) = u0. Onderzoek het gedrag
van EF voor ∆t → 0, als α constant wordt genomen. Kies hiervoor een vaste
waarde T = n∆t; bepaal ook de exacte oplossing u van de DV. Laat verder zien
dat limn→∞ un = u(T ), d.w.z. er treedt convergentie op. Onderzoek ook de
stabiliteit van de methode voor deze DV. Hoe ziet het stabiliteitsgebied voor
EF eruit (neem hiervoor α ∈ C)?

1.2 De Midpuntmethode (MP)

Een eenvoudige verbetering van EF kunnen we verkrijgen door de volgende
beschouwing te houden:
Bij EF benaderen we de volgende waarde van un (d.w.z. un+1) d.m.v. (zie
OPGAVE 1.1) een rechte lijn die dezelfde richtingscoëfficiënt heeft als de raaklijn
aan de oplossing aan de ”linkerkant” van het interval. Betere resultaten kunnen
we verwachten als we hetzelfde doen, maar nu in het ”midden” van het interval.

OPGAVE 1.6. Geef het algoritme dat hier in woorden is uitgedrukt zowel in
een wiskundige formule als in een plaatje weer. Dit is de zogenaamde Midpunt-
methode, waarmee we een nauwkeurigere benadering denken te krijgen dan met
EF.
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OPGAVE 1.7. Kopieer EF.m naar midpunt.m en pas het programma aan
zodat MP toegepast kan worden. Hiervoor hoeven slechts enkele regels in je
programma gewijzigd/toegevoegd te worden.

OPGAVE 1.8. Pas vervolgens MP toe op het testprobleem uit OPGAVE 1.3.
Maak een tabel van de resultaten, onderzoek het gedrag van de fout die met
MP wordt gemaakt, en vergelijk deze met EF. Illustreer het geheel weer met
grafieken. Welke orde heeft MP? Vergelijk de kosten van MP met EF. Bepaal
de doorsnede van het stabiliteitsgebied van MP met de reële as. Teken het
stabiliteitsgebied van MP in het complexe vlak (zie literatuur).

1.3 De methode van Runge-Kutta (RK)

Nog een stapje verder:
Een ruime klasse van numerieke methoden voor DV-en wordt beschreven door
de zogenaamde Runge-Kutta methoden. Speciale gevallen van RK-methoden
zijn EF en MP. De algemene vorm van RK-methoden om van stap n naar stap
n+ 1 te gaan wordt beschreven door:

un+1 = un + ∆t
r∑

j=1

bjKj ,

waarbij bj constante gewichten zijn. De Kj ’s zijn schattingen voor u′(tn +cj∆t)
voor zekere cj ’s die alleen van de RK-methode afhangen. Een 4de-orde Runge-
Kutta methode (RK4), in sommige boeken ook wel dè Runge-Kutta methode
genoemd(!), wordt gegeven door:

un+1 = un + 1
6∆t(K1 + 2K2 + 2K3 +K4),

waarbij
K1 = f(tn, un),

K2 = f(tn + 1
2∆t, un + 1

2∆tK1),

K3 = f(tn + 1
2∆t, un + 1

2∆tK2),

K4 = f(tn+1, un + ∆tK3).

OPGAVE 1.9. Leg uit wat er met ‘4de-orde’ bedoeld wordt. Zie in dat we, voor
speciale keuzes van de coëfficiënten in de algemene RK-formulering, EF en MP
terug kunnen krijgen.

OPGAVE 1.10. Kopieer midpunt.m naar rk4.m en pas het computerpro-
gramma aan zodat RK4 gebruikt kan worden voor het testprobleem. Kies een
paar interessante waarden van ∆t en λ voor het testwerk. Maak plaatjes en
vergelijk je testresultaten met eerder verkregen waarden voor EF en/of MP.
Vind je het 4de-orde gedrag terug in je tabel? Vergelijk de kosten (aantal ”f-
evaluaties”) van de gebruikte methoden in samenhang met de nauwkeurigheid
(fout als functie van ∆t). Hoe ziet het stabiliteitsgebied voor RK4 er uit? (zie
literatuur!)

3



Literatuur

[1]. C.W. Gear, Numerical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equa-
tions, Prentice-Hall Inc., 1971.

[2]. E. Hairer, S.P. Nørsett, G. Wanner, Solving Ordinary Differential Equa-
tions, I Non-Stiff Problems, Springer-Verlag, Berlijn, 1987.

[3]. J.D. Lambert, Computational Methods in Ordinary Differential Equations,
John Wiley & Sons Ltd., 1973.

[4]. R.M.M. Mattheij, J. Molenaar, Beginwaardeproblemen in theorie en prak-
tijk, Epsilon Uitgaven, Utrecht, 1991.

[5]. J.R. Rice, Numerical Methods, Software, and Analysis, McGraw-Hill, 1983.

Nu we een indruk hebben gekregen van enkele numerieke technieken voor het
oplossen van gewone DV-en, kunnen we de verworven kennis gaan toepassen op
praktijksituaties. Hierbij komen we enkele modellen uit de mechanica en fysica
tegen die slechts gedeeltelijk analytisch opgelost kunnen worden. Tot nu toe
hebben we scalaire DV-en onderzocht. In het komende gedeelte zullen we ook
stelsels van 2 of meer DV-en tegenkomen. Bovendien staat op het programma
onderzoek van een partiële DV (afgekort PDV). Hiermee wordt bedoeld een
DV waarbij de afgeleiden genomen worden naar verschillende variabelen, dus
niet, zoals eerder, alleen naar de tijdsvariabele t, maar bijvoorbeeld ook naar
plaatsvariabelen x en y. Een belangrijk voorbeeld van een PDV is de WarmteV-
ergelijking (WV) die de temperatuur als functie van de tijd en plaats beschrijft.
Allereerst beschouwen we een model uit de mechanica:

2.1 De Mathematische Slinger

Uit de klassieke mechanica kennen we de mathematische slinger. In dit onderdeel
van het praktikum gaan we wat dieper in op de eigenschappen van de oplossingen
van het bijbehorende DV-model. In figuur 1 is de situatie weergegeven.

Een massa m is opgehangen aan een star gewichtsloos koord. Onder invloed
van de zwaartekracht beschrijft m een slingerbeweging. De positie van m wordt
gegeven door de hoek φ. We zullen eerst aannemen dat er geen wrijving optreedt
met de lucht of met het ophangpunt O.

OPGAVE 2.1. Laat zien dat de bewegingsvergelijking voldoet aan:

mlφ̈ = −mg sin(φ),
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Figure 1: De mathematische slinger.

waarbij g de versnelling t.g.v. de zwaartekracht is en l de lengte van het koord.
Dit levert dus een 2de-orde DV op, waarbij twee beginwaarden horen, bijv. φ(0)
(de beginuitwijking) en φ̇(0) (de beginhoeksnelheid).

OPGAVE 2.2. Herschrijf de bewegingsvergelijking als een stelsel van twee 1ste-
orde DV-en. Welke benadering kunnen we gebruiken als we weten dat de slinger
slechts een kleine beginuitwijking meekrijgt? Los in dit geval de DV op en bepaal
de periode T van de slinger. Een faseplaatje is een figuur waarin oplossingen
(φ(t), φ̇(t)) voor verschillende beginwaarden (φ(0), φ̇(0)) getekend zijn. Teken
faseplaatjes zowel voor kleine waarden van φ als voor het algemene geval en
onderzoek de verschillen.

OPGAVE 2.3. Schrijf een Matlab programma mathsl.m dat EF toepast op een
stelsel van twee DV-en. Test het programma eerst op een simpel stelsel, bijv.
u̇ = v, v̇ = u met beginwaarden u(0) = v(0) = 1. Wat is de exacte oplossing van
dit stelsel? Welk faseplaatje hoort hierbij (theoretisch)? Experimenteer met
enkele waarden voor de eindtijd en ∆t. Maak faseplaatjes van je experimenten
en geef commentaar.

OPGAVE 2.4. Pas nu je programma toe op het stelsel DV-en horend bij de
mathematische slinger. Kies hiervoor verschillende beginwaarden φ(0) en stap-
grootten ∆t. Wat is een voor de hand liggende keuze voor φ̇(0)? Maak plaatjes
van de oplossingen.

OPGAVE 2.5. Voor kleine waarden van φ hebben we in OPGAVE 2.2 de DV
(asymptotisch) benaderd en vervolgens exact opgelost(!). Vergelijk deze oploss-
ing met de numerieke oplossingen uit OPGAVE 2.4.

OPGAVE 2.6. Het is interessant om te onderzoeken wat voor effect de asymp-
totische benadering (|φ| � 1) heeft op de periode van de slinger. Bereken
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voor de asymptotische benadering de periode T , als gegeven is dat de lengte
van de slinger 1[m], de beginuitwijking φ(0) = 60o en de versnelling t.g.v. de
zwaartekracht g = 9.81[m]/[s]2 is.

Als ook nog gegeven is, dat de beginsnelheid φ̇(0) nul is, kunnen we in het
algemene geval de periode gaan bepalen. Zie in, dat uit symmetrieoverwegingen
volgt: T = 4∗”de tijd die de slinger nodig heeft om de eerste keer de positie
φ = 0 te passeren”. M.a.w. we kunnen de periode numeriek oplossen uit de
vergelijking φ(t) = 0, waarbij φ de oplossing is van het door ons eerder afgeleide
stelsel DV-en met beginwaarden φ(0) en φ̇(0).

OPGAVE 2.7. Pas mathsl.m aan zodat er een check plaatsvindt tijdens de
numerieke berekening op de waarde van φ, d.w.z. check of φ van teken wisselt.
Hoe bepaal je nu in je programma de bijbehorende periode? Bereken de periode
nu en vergelijk deze met de (asymptotisch) benaderde waarde uit de vorige
opgave en de ‘exacte’ waarde 2.1529.

OPGAVE 2.8. Introduceer een wrijvingskracht in de DV voor de slinger door te
veronderstellen dat de slinger een wrijving ondervindt die evenredig is met de
hoeksnelheid φ̇. Noem de evenredigheidsfactor β. Onderzoek de aldus verkre-
gen bewegingsvergelijking door deze weer als een stelsel te schrijven en een
faseplaatje te tekenen. Wat is het effect van de wrijvingsterm op de oplossing,
als je die vergelijkt met eerdere oplossingen?

OPGAVE 2.9. Voeg de wrijvingsterm toe aan je Matlab programma en bepaal
de numerieke oplossing voor verschillende waarden van φ(0), ∆t en de wrijv-
ingsconstante β. Maak weer plaatjes! Wat voor invloed heeft β op de ”periode”
T?

2.2 Het 3-lichamenprobleem

De volgende DV modelleert de baan die een kunstmaan K beschrijft die zich vrij
(zonder raket aandrijving) beweegt in een stelsel van een planeet A (bijv. de
aarde) met een sateliet M (bijv. de maan). De massa van M is µ = 0.012 277 471
maal de massa van A. Zwaartekrachtinvloeden van andere hemellichamen (en
van de kunstmaan) verwaarlozen we. Verder nemen we aan dat de kunstmaan
zich alleen maar in het vlak van planeet en sateliet beweegt (dit is het zo-
genaamde ‘beperkte 3-lichamenprobleem’). We kiezen de oorsprong van dit
‘(x, y)-vlak’ in het zwaartepunt van het stelsel. We leggen de x-as door het
centrum van A (en het centrum van M): het (x, y)-assenstelsel roteert dus met
A en M mee. A ligt op positie (µ, 0) en M op (ν, 0) ≡ (1− µ, 0). Als op tijdstip
t de kunstmaan positie (x(t), y(t)) heeft dan geldt

x′′ = x+ 2y′ − ν x+ µ

dA
− µx− ν

dM
,
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y′′ = y − 2x′ − ν y

dA
− µ y

dM
,

waarbij
dA = ((x+ µ)2 + y2)

3
2 ,

en
dM = ((x− ν)2 + y2)

3
2 .

Als u de snelheid is van K in de x-richting, u = x′, en v de snelheid in de
y-richting, v = y′, dan leidt dit tot een 4-dimensionale DV.

Het is niet de bedoeling dat de kunstmaan in de cosmos verdwijnt of te
pletter slaat op A of op M: we zijn dus gëınteresseerd in een gesloten baan,
d.w.z. in een gesloten oplossingskromme t → (x(t), y(t)). Zo’n baan wordt een
Arenstorf baan genoemd. De beginwaarden

x(0) = 0.994, u′(0) = 0,

y(0) = 0, v′(0) = −2.001 585 106 379 082 522 405 378 622 24

passen bij een Arenstorf baan met periode T = 17.065 216 560 157 962 558 891 720 624 9.
Het berekenen van een Arenstorf baan vergt hoge precisie en de startwaarden
moeten in een groot aantal cijfers bekend zijn. Probeer deze baan m.b.v. EF
(of RK4?) numeriek te berekenen en geef het bijbehorende plaatje.
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In tegenstelling tot gewone DV-en, waarbij men oplossingen (functies) zoekt
die slechts van één variabele afhangen (bijv. u = u(t) of w = w(x)), bestaan
oplossingen van partiële DV-en i.h.a. uit functies van meerdere variabelen; bijv.
functies van de vorm u = u(x, t) of w = w(x, y, z). Een belangrijk voorbeeld
(zowel fysisch als wiskundig) is de zogenaamde warmtevergelijking, die de tem-
peratuur beschrijft als functie van de tijd t en de plaatsvariabelen x, y en z. In
dit onderdeel van het praktikum bekijken we het één-dimensionale geval, d.w.z.
we zoeken temperatuuroplossingen T = T (x, t). Een veel gebruikte benadering-
stechniek is de PDV eerst in de ruimtevariabele x te discretiseren (numeriek te
benaderen) en vervolgens een tijdsintegratiemethode (bijv. EF, MP, RK4) op
het aldus verkregen stelsel gewone DV-en los te laten. Deze aanpak wordt ook
wel ‘de methode der lijnen’ genoemd.

3.1 De fysische achtergrond van de warmtevergeli-
jking

We beschouwen het warmtetransport in een lange, dunne gëısoleerde staaf ter
lengte l waarvan S de oppervlakte van een dwarsdoorsnede is; de temperatuur
op de plaats x en het tijdstip t noemen we T (x, t). Beschouw een stukje B van
de staaf tussen x en x+ ∆x op het tijdstip t.

OPGAVE 3.1. Schets deze situatie in een figuur.

Laat Q(x) de hoeveelheid warmte zijn die per tijdseenheid de doorsnede bij
x van links naar rechts passeert; Q(x) is (bij benadering) evenredig met het
gemiddelde temperatuurverval per lengte-eenheid en met S.

OPGAVE 3.2. Geef deze twee verbanden in een formule weer. Noem de evenredighei-
dsfactor λ en let op de + en - tekens in je formule! λ > 0 heet de warmtegelei-
dingscoëfficiënt.

Een benadering in de zojuist afgeleide relatie krijg je door ∆T/∆x te vervan-
gen door partiële afgeleiden; dit mag indien we ∆x klein veronderstellen. Dit
verband tussen Q en de temperatuurgradient ∂T

∂x wordt ook wel Fourier’s eerste
wet van de warmtegeleiding genoemd.
In het tijdsinterval [t, t + ∆t], ter lengte ∆t, passeert bij x een hoeveelheid
warmte ter grootte: Q(x)∆t en bij x+ ∆x: Q(x+ ∆x)∆t. In B hoopt zich dus
een hoeveelheid warmte ter grootte [Q(x)−Q(x+ ∆x)]∆t op.

OPGAVE 3.3. Werk deze uitdrukking uit in termen van temperatuurgradienten
en herken hierin een benadering voor een hogere afgeleide in x.

Indien we nu met ρ de soortelijke massa van de staaf en met c de soortelijke
warmte per massa-eenheid aanduiden, kunnen we de in B veroorzaakte stijging
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van de temperatuur op twee manieren aangeven. Eén manier is d.m.v. T (x, t+
∆t)− T (x, t) ≈ ∆t∂T

∂t .

OPGAVE 3.4. Geef deze stijging ook weer in termen van λ, c, ρ, en S en verklaar
daarmee dat het temperatuurverloop in de staaf beschreven kan worden met
de warmtevergelijking:

∂T

∂t
=

λ

ρc

∂2T

∂x2
.

3.2 Randvoorwaarden

Om de oplossing van de warmtevergelijking éénduidig te kunnen bepalen, moeten
er nog 1 begin- en 2 randvoorwaarden opgelegd worden. De beginvoorwaarde
luidt T |t=0 = T0(x) en definiëert de initiële temperatuurverdeling in de staaf.
Voor de randvoorwaarden zijn er verschillende mogelijkheden: de uiteinden van
de staaf worden op een constante temperatuur gehouden, d.w.z. T |x=0 = T1 en
T |x=l = T2 (Dirichletvoorwaarden), òf de staaf is aan één van de uiteinden (zeg
x = l) gëısoleerd, d.w.z. ∂T

∂x |x=l = 0 (Neumannvoorwaarde).

OPGAVE 3.5. Hoe ziet de temperatuurverdeling er in de limiet t → ∞ uit in
de volgende 3 gevallen: i) twee Dirichletrandvoorwaarden, ii) één Dirichlet- en
één Neumannrandvoorwaarde, en iii) twee Neumannvoorwaarden. Geef ook een
fysische interpretatie.

De volgende stap is het zogenaamde ”dimensieloos” maken van het model. Hi-
ervoor moeten karakteristieke waarden gekozen worden voor de in de DV optre-
dende variabelen x, T en t.

OPGAVE 3.6. Definiëer nieuwe grootheden x̄, u en t̄ o.a. in termen van x, T
en t die de warmtevergelijking naar de simpele gedaante

∂u

∂t̄
=
∂2u

∂x̄2

transformeren. Het is gebruikelijk om vervolgens de ¯ -’s weer weg te laten.
Vergeet niet de randvoorwaarden mee te transformeren.

3.3 De methode der lijnen

Voor het numeriek benaderen van oplossingen van de warmtevergelijking met
de methode der lijnen verdelen we allereerst het ruimtedomein (x ∈ [0, 1]) in
N gelijke deelintervallen ∆x. Noem de roosterpunten die hierbij ‘ontstaan’ xi

(i = 0, ..., N).

OPGAVE 3.7. Geef uitdrukkingen voor ∆x en xi.
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Vervolgens gaan we uxx in het roosterpunt xi benaderen. Let op: de variabele
t wordt hierbij nog niet gediscretiseerd!

OPGAVE 3.8. Ontwikkel zowel u(xi+1, t) als u(xi−1, t) in een Taylorreeks ron-
dom xi en kap deze af na 3 termen. Geef een benadering voor uxx(xi, t). In-
dien we dit voor elk intern roosterpunt (d.w.z. i = 1, ..., N − 1) uitvoeren, en
aannemen dat we twee Dirichletrandvoorwaarden hebben, dan ontstaat er een
stelsel van N − 1 gewone DV-en voor de N − 1 functies ui(t) := u(xi, t). Hoe
ziet dit stelsel er uit (denk aan de randvoorwaarden)?

OPGAVE 3.9. Bepaal een beginvoorwaarde bij bovenstaand stelsel DV-en, uitge-
drukt in termen van de beginvoorwaarde u|t=0.

3.4 De tijdsintegratie

De tweede stap in de methode der lijnen is het toepassen van een geschikte
numerieke techniek op het (grote) stelsel van gewone DV-en. Hiervoor kunnen
we bv. EF, MP of RK4 gebruiken.

OPGAVE 3.10. Herschrijf je Matlab programma EF.m voor het stelsel van
N − 1 DV-en uit OPGAVE 3.8. Maak aparte functies voor de beginoplossing
en een eventuele exacte oplossing. Wacht met het testwerk tot OPGAVE 3.12.

3.5 Een exacte oplossing

Laat nu gegeven zijn dat de (herschaalde) temperatuur voldoet aan de warmtev-
ergelijking met homogene Dirichletrandvoorwaarden (d.w.z. u|x=0 = u|x=1 = 0)
en een initiële temperatuurverdeling u|t=0 = sin(πx).

OPGAVE 3.11. We zoeken oplossingen van de vorm φ(t)ψ(x).Wat is een voor
de hand liggende keuze voor ψ? Bepaal vervolgens φ(t). Beschrijf het gedrag
van de exacte oplossing u(x, t) als functie van x en t. Hoe ziet de ”steady-state”
temperatuurverdeling eruit? Wat is de oplossing van ut = −uxx met dezelfde
rand- en beginvoorwaarden?

3.6 Experiment 1

OPGAVE 3.12. Pas nu EF toe op de warmtevergelijking met homogene Dirich-
letrandvoorwaarden en begin- en exacte oplossing uit paragraaf 3.5. Neem als
eindtijdstip tend = 0.1. Kies als eerste numerieke testparameters ∆x = 0.1 en
∆t = 0.001. Noteer per testrun de maximale absolute fout over het x−interval
op het eindtijdstip. Laat je testresultaat eerst controleren. Maak vervolgens
een tabel voor de maximale absolute fout op t = tend als functie van ∆t
(10−2, ..., 10−5) en ∆x (1/5, 1/10, ..., 1/80). Wat valt je op?
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3.7 Theorie vs. praktijk

Het is mogelijk de experimentele resultaten uit paragraaf 3.6 te verklaren in
termen van ”stabiliteit”.

OPGAVE 3.13. Schrijf het stelsel gewone DV-en uit OPGAVE 3.8 in een matrix-
vectorvorm. Laat zien dat de eigenwaarden λk (k = 1, ..., N−1) van deze matrix
gelijk zijn aan:

λk =
−4
∆x2

sin2

(
kπ∆x

2

)
.

OPGAVE 3.14. Leid een verband af tussen ∆t en ∆x zodanig dat EF toegepast
op de semidiscrete DV-en stabiele numerieke oplossingen oplevert. Maak een-
zelfde tabel als in OPGAVE 3.12, maar nu voor de theoretisch afgeleide sta-
biliteitsgrenzen. Voor welke waarden kunnen we een stabiele oplossing verwachten?
Vergelijk deze tabel met de tabel uit OPGAVE 3.12. Conclusie?

3.8 Experiment 2

OPGAVE 3.15. Beschouw de volgende varianten op de warmtevergelijking. Kies
minstens 1 model uit serie (I) en minstens 2 uit (II), waarbij in ieder geval
(IIiii).

(I)

i) ut = uxx, u|x=0 = e−
π2
4 t, u|x=1 = 0, u|t=0 = cos(π

2x) (”koeling op de
rand”),

ii) ut = uxx, ux|x=0 = 0, u|x=1 = 1, u|t=0 = x2 (”geen warmteuitstroom op
de linkerrand”),

iii) ut = uxx + 1, u|x=0 = u|x=1 = u|t=0 = 0 (”constante verwarming van de
staaf”),

(II)
i) ut = uxx − βu, u|x=0 = ux|x=1 = 0, u|t=0 = sin(π

2x), (”lineaire reactie”),

ii) ut = uxx + sin(πx)(e−t(1− π2) + π2), u|x=0 = u|x=1 = u|t=0 = 0 (”plaats-
en tijdsafhankelijke warmtebron”),

iii) ut = uxx + 5
δ e

δ(2− u) e−δ/u, ux|x=0 = 0, u|x=1 = u|t=0 = 1, (”temperatu-
urverloop bij een chemische reactie”; kies bijv. δ = 10 of = 20).

Onderzoek de effecten van de verschillende brontermen en randvoorwaarden.
Kies geschikte waarden voor ∆x en ∆t en pas EF toe m.b.v. de methode der
lijnen. Vergelijk de numerieke oplossingen met de analytische oplossing (alleen
mogelijk voor (Ii), (IIi), en (IIii)). Hoe ziet de ”steady-state” temperatu-
urverdeling er per geval uit?
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