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unde
• r -  numărul iniţial de noduri.
• coeficienţi /3j se determină ca soluţie a sistemului de ecuaţii

metoda Gauss-Jordan [1]. Formula recurentă (1) poate fi scrisă, de asemenea, în diferenţe finite.
Se iau nodurile h,h-i, şi se integrează polinomul de interpolare al lui Newton

(formula regresivă) în limitele de la tk-i la t*+; [3]:

situaţii, algoritmul nu este stabil. Datorită apariţiei acestui fenomen de instabilitate, folosirea 
algoritmului Nistrem este restrictivă [4].

Programul nistremp.exe este destinat aplicării algoritmului Nistrem la calculul unor 
exemple tipice de ecuaţii diferenţiale. Fie, că de exemplu, s-a ales rezolvarea ecuaţiei 
diferenţiale:

Г

La rezolvarea sistemului de ecuaţii liniare (2) se pot aplica metode clasice, de exemplu

Г
Ук+1 = Ук-1 + h 2 /

j=o
unde se determină din formulele:

h Z ^ jfk~j/2> (3)

Calculând câţiva termeni:

în mod analog se pod da formule de calcul şi pentru un număr iniţial de noduri, diferit de 4. 
Algoritmul prezentat este simplu şi conduce la erori relativ mici, de ordinul 0(h5). în anumite



Despre metoda Nistrem Aplicarea metodei cu 3 noduri \ Aplicarea metodei cu un număr de noduri arbitrar Ieşire

Nr
- 1

t
V 1A d = |y V | Г

0 0 1 1.000000 O.OE+OOÛC

1 0,1 1.095446 1.095445 4.2E-0007

2 0.2 1.183217 1.183216 7.9E-0007

3 0.3 1.264912 1.264911 1.1E-Û006

Aplicarea metodei Nistrem
[N r t У У* d - | y y i

Ш Ш 0.4 1.341559 1.341641 8.1 E-0005

5 0.5 1.414139 1.414214 7.5E-0005

6 0,6 1.483123 1.483240 1.1 E-ÛÛ04

7 0,7 1.549058 1.549193 1.4E-0004

8 0,8 1.612286 1.612452 1.7E-0004

9 0,9 1.673122 1.673320 2.0E-0004

10 1 1.731815 1.732051 2.4E-0004

Concluzii
Cu toate că metodele unipas sunt cele mai simple şi cele mai cunoscute metode numerice 

de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale ordinare, nu se recomandă utilizarea lor pentru un număr de 
noduri mare, datorită cumulării unor erori mari de aproximare.

Cunoaşterea metodelor unipas devine necesară în înţelegerea şi implementarea unor 
metode numerice mai evoluate.

Metodele multipas şi, în special, metoda Nistrem, sunt mai performante decât metodele 
unipas, deoarece folosesc informaţii suplimentare privind comportarea funcţiei în paşii 
premergători.

Pentru determinarea coeficienţilor pentru aplicarea metodei Nistrem este necesar de 
rezolvat un sistem de ecuaţii liniare. Se poate aplica, de exemplu, metoda Gauss-Jordan.

Dezavantajul principal al metodelor multipas constă în faptul că este nevoie de a cunoaşte 
un şir de valori ale soluţiei, exacte sau aproximative, pentru a iniţia procesul iterativ. Pentru 
obţinerea datelor necesare pentru iniţiere, se aplică o metodă de tip unipas. Se foloseşte, de 
regulă, metoda lui Runge-Kutta.

Lucrarea poate fi utilizată în acumularea cunoştinţelor în domeniul analizei numerice atât 
de studenţi, cit şi de cei interesaţi în rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale.
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