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neefektivnosti výpočtu. K určení délky časového kroku se používají adaptivní metody, 
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přístupem, který je náplní této práce, je použití jedné BDF metody, kdy k odhadu chyby 
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 1. Úvod

 1.1. Řešení ODR
Obyčejná diferenciální rovnice (ODR) je úloha, kdy hledáme funkci 

y : a ,bℝ ,a ,b⊂ℝ takovou, že splňuje následující vztah: 

d y t 
d t

=F  y , y a = y0 , kde F : a , b×ℝℝ  je daná funkce.

V praxi se využívají velké systémy ODR, které vznikají jako  prostorové semidiskretizace 

parciálních diferenciálních rovnic, ty popisují řadu fyzikálních jevů a procesů, jako např. mechanika 

kapalin nebo vedení tepla.

Při numerickém řešení ODR se využívá rozdělení intervalu řešení na časové uzly 

at 0t1t nb  a výpočet aproximace řešení y k≈ y t k  v jednotlivých uzlech t k pomocí 

numerických metod. Množinu uzlů T={t 0 , , t n} budeme označovat jako dělení intervalu. Počet 

předchozích uzlů, které se používají k výpočtu nové hodnoty určuje kolika kroková je metoda. 

Máme dva základní typy metod, explicitní a implicitní. Explicitní metody využívají k 

výpočtu hodnoty v uzlu pouze již známe hodnoty z předchozích kroků, takže má následující tvar:

yk=F k  yk−1 , y k−2 , , y k−l , kde F k :ℝlℝ je lineární funkce určená metodou.

 Naopak u implicitní metody se hodnota y k vyskytuje též ve funkci na pravé straně:

yk=F k  yk , yk−1 , , yk−l

 a tudíž je nutné k jejímu výpočtu vyřešit nelineární rovnici, což je většinou podstatně složitější 

problém než u explicitní metody. 

 U každé metody definujeme řád konvergence, který odpovídá tomu, jak velká je chyba 

diskretizace, když velikost časového kroku jde k nule. Nejprve budeme potřebovat další pojmy a  to 

 globální chybu v k-tém kroku ek :=y k− y t k , k=1, , n , e0 :=0 ,  

 lokální chybu v k-tém kroku k :=e k−ek−1 , k=1, , n ,0 :=0 , 

 délku k-tého časového kroku k :=t k−t k−1 , k=1, , n . 
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Pak, když budeme uvažovat posloupnost dělení intervalu T i  takových, že k
i  0, k=1, , n i pak, 

pokud platí k=O k
p1 , tak říkáme, že řád konvergence je p .

Další významná vlastnost numerické metody je stabilita. Pokud máme vztah pro odhad 

velikosti globální chyby v k-tém kroku v následujícím tvaru:

∣e k∣A⋅∣ek−1∣k

Pak říkáme, že metoda je stabilní, pokud ∣A∣1 .

Na první pohled se zdá, že je výhodnější použít explicitní metodu. Ale u tzv. stiff úloh, které 

se často vyskytují v praxi, jsou implicitní metody mnohem stabilnější. Což znamená, že můžeme 

použít výrazně méně časových kroků než u explicitní metody. Stiff úlohy není lehké obecně 

charakterizovat, jedná se o úlohy, kde omezení délky časového kroku z hlediska stability metody je 

řádově větší než z hlediska přesnosti řešení.

 1.2. Volba časového kroku
Je zřejmé, že volba časového kroku, tedy rozdělení intervalu řešení na jednotlivé uzly, je pro 

řešení ODR zásadní. Musíme ho volit tak, abychom dostali dostatečně přesné řešení a zároveň, aby 

výpočet netrval zbytečně dlouhou dobu. Asi první, co přijde na mysl je rozdělení intervalu na stejně 

dlouhé části, tedy t i=ai⋅h , h=b−a
n

, i=0, , n . Což usnadňuje některé výpočty, je to ovšem 

nevýhodné pro úlohy, kde se řešení v některých částech mění velice málo, či vůbec a v jiných 

naopak je změna velká. Je zřejmé, že by bylo výhodnější časový krok prodloužit v úsecích s malou 

změnou řešení prodloužit a v úsecích s velkou změnou ho zase zkrátit. Samozřejmě není dopředu 

známo, v jaké části bude změna jak velká, takže potřebujeme nějaký nástroj na určení velikosti 

změny a následné přiměřené adaptaci časového kroku. 

Je možno odhadovat lokální chybu řešení v jednotlivých krocích a měnit časový krok na 

základě porovnání tohoto odhadu s předem danou tolerancí. Obvyklý přístup je použít dvě 

Runge-Kuttovy metody různých řádů přesnosti, (např. s řádem 4 a 5) a porovnat rozdíl získaných 

hodnot. Další možností se například zabývá ve své práci V. Dolejší a P. Kůs [1], kdy pro určení 

odhadu lokální chyby využívali dvě implicitní metody stejného řádu přesnosti a jejich následné 

porovnání. Tyto dva způsoby jsou ale časově náročné, jelikož v každém kroku počítáme dvě 
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metody. Další metoda je popsána v diplomové práci M. Zajace [2], kde se využívá porovnání 

hodnoty v uzlu vypočítanou pomocí implicitní metody a hodnoty ve stejném uzlu vypočítanou 

pomocí extrapolace z předchozích uzlů. To už není tak časově náročné, ale nastávají zde problémy 

se stabilitou při velké změně časového kroku. Ještě jiný způsob je popsán v časopise BIT [3], kde se 

používá kombinace explicitní a implicitní metody stejného řádu, u tohoto přístupu se znovu 

objevuje problém se ztrátou stability u explicitní metody pro velká k  . 

 2. Adaptivní BDF metody
 2.1. BDF metody

BDF (Backward difference formula) jsou metody velmi vhodné pro řešení stiff úloh. 

Používají k výpočtu hodnoty v uzlu zpětnou diferenci, jedná se tedy o implicitní metody. BDF 

metody mají následující tvar:

∑
l=0

r

l⋅y k−l=k⋅F  y k , k=r , , n , ∑
l=0

r

l=0 , l∈ℝ∀ l

 Nejjednodušším příkladem z BDF metod je tzv. Eulerova implicitní metoda, ta vypadá takto:

 y k= y k−1k⋅F  y k . 

Z Taylorova rozvoje funkce y  v bodě t k−1 :

y t k−1= y t k −k⋅y ' t k∑
i=2

k
i

i!
⋅−1i⋅y ' t k 

je vidět, že díky vztahu z definice úlohy ODR y ' t k =F  y t k   je tato metoda navržena tak, aby 

lokální chyba byla k=O k
2 . A opravdu se jedná o metodu 1. řádu přesnosti. Vyšších řádů 

přesnosti se dá docílit použitím vícekrokových metod, zpravidla se k r-tému řádu potřebuje 

r-kroková metoda. Tato metoda se může použít pouze pro uzly s indexem větším než (r-1) a tedy 

prvních (r-1) uzlů buď máme zadáno, nebo se pro jejich výpočet využije vhodná jednokroková 

metoda. Pro účely této práce můžeme předpokládat, že tyto hodnoty známe. Koeficienty l volíme 

tak, abychom v Taylorově rozvoji funkce y v bodech t k−r , , t k−1 vztahované k hodnotě v bodu t k

eliminovali členy s derivacemi druhého až r-tého řadu, např. pro r=2 :
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Nejprve uděláme Taylorův rozvoj v bodech t k−2 , t k−1 do druhého řádu:

y t k−2= y t k −k−1k ⋅y ' t k 
k−1k

2

2
⋅y ' ' t k 

y t k−1= y t k −k⋅y ' t k 
k

2

2
⋅y ' ' t k 

Nyní chceme eliminovat členy s druhou derivací odečtením vhodného násobku první rovnice od 

druhé. Označíme tento násobek  , pak dostáváme:

⋅k−1k 
2=k

2 ⇒ = k

k−1
1

2

Zavedeme nový parametr k , který budeme využívat i později a přepíšeme  :

k :=
k

k−1
⇒ = k

k1
2

Teď tedy od sebe rovnice odečteme (druhé derivace považujeme už za eliminované):

⋅y t k−2− y t k−1=−1⋅y t k −[k−1⋅k⋅−1 ]⋅y ' t k 

A převedeme pravou stranu na požadovaný tvar:

2⋅k1
k1

⋅y t k−k1⋅y t k−1
k

2

k1
⋅y t k−2=k⋅y ' t k 

Zbývá už jen vyčíst z této rovnice konstanty 1,2,3 :

0 :=
2⋅k1
k1

, 1:=−k1 , 2:=
k

2

k1
.

Pro dvou-krokovou metodu s těmito koeficienty je lokální chyba:

 k≈
ck
2⋅k

3

3!
⋅y3t k  .

Kde ck
2  je koeficient, který odpovídá členu s třetí derivací, který „chybí“ na pravé straně. Na levé 

straně máme u třetích derivací koeficienty:

−k1⋅
k

3

3!


k
2

k1
⋅
k−1k 

2

3!
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Pokud tento člen chybí na druhé straně, pak ještě musíme změnit znaménko a po úpravě dostaneme:

ck
2 =

−k1
k

Podobně lze vytvořit r-krokovou metodu, která bude r-tého řádu přesnosti, tj.:

 k≈
ck
r ⋅k

r1

 r1!
⋅y r1t k  . 

Např. pro r=3 bychom takto dostali koeficienty:

0=
k⋅k−1

k⋅k−1k−11


2⋅k1
k1

1=
−k1⋅k⋅k−1k−11

k −11

3=
k

2⋅k⋅k−1k−11
k1

4=
−k1⋅k

2⋅k−1
3

k−11⋅k⋅k−1k−11

ck
3=

−k1⋅k⋅k−1k−11
k

2⋅k−1

 2.2. Adaptivní BDF metody
Řešíme-li tedy stiff úlohu je výhodné používat BDF metody, které jsou zmíněné výše. Víme, 

že pomocí r-krokové metody můžeme dosáhnout r-tého řádu přesnosti, tj. víme, že při zmenšujícím 

se časovém kroku nám největší část chyby aproximace tvoří člen s (r+1)-ní derivací. Chceme-li tedy 

přibližně vědět, jaké se dopouštíme lokální chyby, musíme zkusit odhadnout chybu u tohoto členu. 

Řekněme, že jsme spočítali hodnotu aproximace v k-tém uzlu pomocí r-krokové metody. 

Pak se na tuto a r předchozích hodnot přibližného řešení můžeme též dívat jako na hodnoty 

polynomu (r+1)-ního stupně. Víme, že takový polynom je jen jeden a můžeme ho přesně analyticky 

vyjádřit ve tvaru:

 Pk t =ar1⋅t
r1ar⋅t

ra1⋅ta0, P k t k−l = yk−l , l=0, , r1 , 
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pak místo (r+1)-ní derivace řešení můžeme uvažovat jako její aproximaci derivaci Pk
r1 , což je 

vlastně konstanta:

 ak= r1!⋅ar1 . 

Takže nemusíme určovat všechny koeficienty polynomu, ale jen ten u nejvyšší mocniny, ten 

můžeme získat pomocí upravené Lagrangeovy metody pro interpolaci polynomem:

ar1=
yk

t k− t k−1⋅⋅t k−t k−r−1


y k−r−1

t k−r−1−t k ⋅⋅t k− r−1−t k−r 

 Pak dostáváme odhad lokální chyby k≈ck⋅k
r1⋅ a k . Když máme tento odhad, potřebujeme ještě 

určit, jestli je chyba velká a musíme tedy zkrátit časový krok, anebo je naopak chyba malá a 

můžeme ho prodloužit a také jak velké tyto změny můžou být. 

Budeme uvažovat toleranci Tol0 , a požadovat, aby pro lokální chybu platilo k≈Tol pro 

všechny časové kroky. Pak ideální časový krok k splňuje Tol≈ck⋅k⋅ak . Takže pokud nastane 

situace, že nebude platit k≈Tol pak změníme délku časového kroku na tu ideální s využitím výše 

uvedených vztahů a to tak, že budeme na chvíli uvažovat, že se jedná o rovnosti a pak je vidět:

Tol
k

r1=ck⋅ ak=
k

k
r1 ⇒ k=k⋅

r1Tol
k

.

 2.3. Implementace
Už tedy známe myšlenku, jak volit délku časového kroku a můžeme se věnovat její 

implementaci. Ještě před samotným použitím naší zvolené r-krokové metody musíme určit prvních 

r-1 hodnot, a to jak už bylo řečeno výše buď pomocí vhodné jednokrokové metody, nebo je 

dostaneme už zadané. Dále je nutné vypočítat ještě jednu hodnotu již pomocí zvolené r-krokové 

metody, protože ještě nemáme dostatek uzlů na použití odhadu lokální chyby. Délku časového 

kroku pro těchto prvních (r+1) uzlů musíme zvolit tak, aby chyba po těchto krocích nebyla moc 

velká a zároveň aby v první fázi programu s adaptivním časovým krokem neprobíhalo neustálé 

prodlužování. 

V další části si musíme zvolit konstantu tolerance, která je velice důležitá a výrazně 

ovlivňuje celý program. Její hodnota se nedá nijak rozumně určit a je nutné ji pro každý typ úloh 
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empiricky odvodit. Hlavní algoritmus má pak následující strukturu:

1. Pomocí r-krokové metody spočítáme hodnotu yk

2. Spočítáme koeficient ak polynomu procházejícího uzly yk−r1 , , yk

3. Vypočteme odhad lokální chyby k≈ck⋅k
r1⋅ ak  a ideální časový krok k

◦ Pokud ∣k∣1⋅Tol , pak položíme k1:=min {k⋅ , k} , k :=k1

◦ Jinak pokud ∣k∣2⋅Tol , pak položíme k := k

◦ Jinak položíme k1:=k , k :=k1

4. Pokud nejsme na konci intervalu řešení, pak se vracíme ke kroku 1.

Konstanta 1 je volena tak, aby se časový krok neprodlužoval pokaždé, když je odhad 

chyby pouze trochu menší než tolerance, já sem používal hodnotu 1=0,7 . Podobně konstanta 2

slouží k tomu, aby se výpočet hodnoty yk opakoval, pouze když chyba výrazněji převyšuje 

toleranci, já jsem zvolil 2=1,05 . A konstanta  určuje maximální prodloužení časového kroku, 

volit se může např. =2 .

 2.4. Numerické výsledky
V této části se budu věnovat porovnání efektivnosti metod s adaptivním a pevným časovým 

krokem. Hlavním kritériem pro porovnání efektivity pro nás bude zjištění nejmenšího počtu kroků, 

na které rozdělíme interval řešení tak, abychom nepřekročili předem určenou toleranci globální 

chyby. Je tedy zřejmé, že budeme porovnávat numerické řešení úloh, u kterých známe i přesné 

analytické řešení. Takovou úlohou bude např.:

y '=⋅e⋅t

e−1
, y 0=0, y : 0,1ℝ  

Pro tuto úlohu je snadné zjistit, že analytické řešení má tvar:

y= e⋅t−1
e−1

Parametr  budeme volit poměrně velký, aby řešení vykazovalo velkou změnu růstu na konci 

intervalu, zvolíme tedy =500 . 

Pro výpočet použijeme dvou-krokovou metodu a dostaneme následující srovnání počtu kroků pro 
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různé maximální tolerance globální chyby, které je v Tabulce 1 :

10-2 10-3 10-4

adaptivní časový krok 52 122 326
 pevný časový krok 2700 9000 24000

Tabulka 1: Porovnání efektivnosti použití adaptivního a pevného kroku v BDF metodě

Je tedy vidět výrazný rozdíl v počtu kroků pro dosažení stejné přesnosti aproximace, což 

odpovídá našim předpokladům. 

Můžeme také pozorovat, že časový krok se adaptuje správně. Na intervalu (0,0.8) , kde se 

řešení mění velice málo, se rychle prodlužuje v maximální míře dané konstantou =2 . Pak se délka 

prudce zmenší v důsledku velké změny charakteru řešení, ovšem toto zkrácení se v našem případě 

projeví jako moc velké, takže se v dalších krocích opět prodlužuje. Tento jev je pravděpodobně 

způsoben počítáním v aritmetice s konečnou přesností. Po tomto krátkodobém prodlužování se už 

časový krok stabilně zkracuje. Toto je znázorněno v grafu 1.
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Graf 1: Délka časového kroku v k-tém výpočtu



 3. Použití v praxi

 3.1. Navier-Stokesovy rovnice
Náplň této práce má použití například v řešení systému Navier-Stokesových rovnic, které 

popisují pohyb vazkých stlačitelných tekutin. Stručně můžeme  formulovat Navier-Stokesovy 

rovnice takto:  Nechť ⊂ℝd , d=2,3  omezená oblast a T>0, pak položíme QT :=×0,T  . 

Systém Navier-Stokesových rovnic pak je v bezdimenzionální formě zapsán jako:

∂
∂ t

∇ f =∇⋅R ,∇ v QT

Kde =1, ,d2
T je tzv. stavový vektor. f = f 1 , , f d  jsou tzv. nevazké 

(Eulerova) proudění a R ,∇=R1 ,∇ , ,Rd  ,∇ jsou tzv. vazké proudění. 

Symboly ∇ značí gradient respektive divergenci. Dále jsou zadány různé sady okrajových 

podmínek pro různé části hranice. 

V numerickém řešení této úlohy se nejprve provede prostorová semidiskretizace pomocí 

nespojité Galerkinovy metody. Navier-Stokesovy rovnice se následně vhodně přetransformují a 

částečně se převedou na lineární tvar. Teď přichází na řadu použití naší metody pro volbu časového 

kroku. Neboť tyto lineární části se řeší implicitně pomocí BDF metody a je tedy možné 

implementovat volbu časového kroku, tak jak byla popsána v této práci.

 3.2. Program ADGFEM
Prezentovaná metoda adaptivní volby časového kroku pro BDF metody byla 

implementována do programového modulu ADGFEM, vyvíjeného na Katedře numerické 

matematiky MFF UK. Tento program se používá k simulaci proudění stlačitelných tekutin. Jako 

příklad uveďme simulaci proudění kolem leteckého profilu NACA 0012 se vstupním Machovým 

číslem 0.85, nulovým úhlem náběhu a Reynoldsovým číslem 10000. Tento režim proudění je 

nestacionární a vede k periodické propagaci vírů za náběžnou hranou profilu. 
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Obrázky Obr1 až Obr7 ukazují isokřivky Machova čísla během jedné periody. Tyto výsledky byly 

získany pomocí dvou-krokové BDF metody s tolerancí 0.01.

 4. Závěr
V práci jsme se zabývali novou metodou volby adaptivního kroku pro BDF. Tato volba je 

založena na odhadu lokální chyby diskretizace pomocí pětných diferencí. Numerické experimenty 
pro jednu ODR ukazují, že tato metoda je výhodnější než volba pevného časového kroku. Nakonec 
bylo předvedeno použití této metody v praktických výpočtech pro problémy simulace proudění 
stlačitelných tekutin.
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Obr1: Isokřivky v 1/7 periody Obr2: Isokřivky v 2/7 periody

Obr3: Isokřivky v 3/7 periody Obr4: Isokřivky v 4/7 periody

Obr5: Isokřivky v 5/7 periody Obr6: Isokřivky v 6/7 periody

Obr7: Isokřivky v 7/7 periody
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