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4.2. Розв'язання диференційних моделей на базі звичайних 

диференційних рівнянь за методом Рунге-Кутта 

Метод Рунге-Кутта може бути використаний для отримання наближеного 

рішення (розв'язання задачі Коші) звичайних диференційних рівнянь. Він 

потребує виконання більшої кількості обчислювальних дій, ніж метод Ейлера, але 

має четвертий порядок точності відносно кроку розрахункових вузлів. 

Нехай дано диференційне рівняння першого порядку у вигляді: 

 

y'=f(x, y), 

 

з початковими умовами y(xo)=yo, на відрізку х від х0  до хn. 

Розіб’ємо розглянутий відрізок на частини з кроком h. Тоді дискретна 

координата може бути знайдена за залежністю: 

 

hixxi ⋅+= 0 , 

 

де і = 0, 1, 2…n – номер вузла розрахункової сітки. 

Згідно звичайному методу Рунге-Кутта, аналітична функція y(x), яку 

знаходять може бути замінена на її дискретний аналог – табличну функцію уi , яка 

з достатнім ступенем точності замінює аналітичну. Послідовні значення уi+1  

функції визначаються виразом: 

 

уі+1=уі+ ∆уі+εi, 

 

де εi = уі+1 - y(xi+1) – вузлова похибка методу Рунге-Кутта;  

 

∆уі ,=1/6·(Аі+2Ві+2Сі+Dі). 

При цьому коефіцієнти Аі, Ві, Сі, Dі – функції, які на кожному кроці 

визначаються наступним чином: 
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Ai= h·f(x, y); 

Bi= h·f (x+h/2,  y+Ai/2); 

Ci= h·f (x+h/2,  y+Bi/2); 

Di= h·f (x+h/2, y+Ci). 

 

В цих формулах в якості правої частини f(x, y) диференційного рівняння  

може також служити її дискретний аналог f(xi, yi). Тоді вони матимуть вигляд: 

 

Ai= h·f(xi, yi); 

Bi= h·f (xi+h/2,  yi+Ai/2); 

Ci= h·f (xi+h/2,  yi+Bi/2); 

Di= h·f (xi+h/2, yi+Ci). 

 

Похибка, яка накопичена на всьому розрахунковому відрізку: 

 

∑=
n

i
1

εε . 

 

Якщо |εi| та |ε| дуже малі в порівнянні з власне значеннями уі і не впливають 

на кінцеву інтерпретацію результатів розрахунку, то отримане приблизне рішення 

у вигляді табличної функції уі вважається збіжним до аналітичної залежності y(x) 

у відповідних вузлах і. Таким чином, для розрахунків використовують рекурентну 

формулу Рунге-Кутта у вигляді: 

 

уі+1=уі+ ∆уі. 

 

Розглянутий звичайний метод Кунге-Кутта має четвертий порядок точності 

відносно кроку. Це означає, що εi ~ h4. Тобто, при збільшенні вдвічі кроку 

(наприклад, з метою економії обчислювальних ресурсів), похибка εi  збільшується 
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у 32 рази і навпаки. Таким чином, метод дуже жорстко реагує на зміну кроку у 

плані стійкості. 

 

 Приклад.  Диференційне рівняння математичної моделі для визначення 

кількості x речовини С, одержуваної у будь-який момент часу t>0 в реакції двох 

вихідних речовин А та В, має наступне диференційне рівняння.  
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де )(tkk =  – коефіціент швидкості реакції, який може залежати від 

температури реакції, концентрації інгредієнтів, інших факторів і апроксимований 

залежністю від часу t; α і β – об’єм речовини А і В, які вступають у реакцію, 

відповідно. 

Необхідно також відзначити, що з α об’єму речовини А і β об’єму речовини 

В отримаємо загальний  об’єм χ речовини С: 

 

χ=α+β. 

 

Початкові умови визначають кількість С0 речовини С, одержану за будь-

який певний конкретний час t0: 

x(t0)= x0. 

 


