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Matematikan ere badira egonkortasunak
berebiziko garrantzia dueneko jakintza-
gaiak. Erreparatu nahi diegun horiek karre-
ra zientifiko eta teknikoetako programetan
lekua izaten dute, eredu matematikoen for-
mulazioan erabiltzen dira, eta horietako ba-
tzuentzat emaitza analitikoa bilatzen da;
beste batzuk, aldiz, zenbakizko metodoak
erabiliz —hurbilpenak— eta ordenagailua
bidelagun hartuta ebazten dira. Ikasle ba-
tzuek gustuko izaten dituzte, baina gehienei
izugarrizko buruhausteak sortzen dizkiete.
Zer dira? Ekuazio diferentzialak dira. Ekua-
zio diferentzialek ere, gizakiak bizitzan be-
zala, egonkortasun-eremu ahalik eta han-
diena bilatzen dute.

EKUAZIO DIFERENTZIALEN
ERABILGARRITASUNA
Eredu matematiko bat sistema edo bizitza-
ko gertakari bat deskribatzeko gailua da.
Eredu matematiko baten formulazioa siste-
man eragina duten, hau da, sisteman alda-
keta sortzen duten, aldagaien identifika-
zioarekin hasten da. Ondoren, sistemari
buruzko arrazoizko hipotesiak ezartzen
dira, eta erabil daitezkeen lege enpirikoak
identifikatzen dira. Hipotesi horietako ba-
tzuek aurretiaz zehaztu ditugun aldagai ba-
tzuen aldaketaren neurria adierazten dute.
Hipotesi horien enuntziatu matematikoa
deribatuak agertzen direneko ekuazio bat
edo ekuazio-sistema bat izango da, eta hori-
xe da ekuazio diferentziala edo ekuazio di-
ferentzialen sistema bat.

Haien ebazpen zehatzak sistemaren por-
taera ezagutzea ahalbidetuko digu. Baina

zertaz ari gara eredu edo
modelo matematikoa dio-
gunean?

Erreakzio kimikoen zi-
netikan, horiek denboran
zehar duten eboluzioa da
interesatzen dena. Abia-
durak edozein aldagairen
denborarekiko deribatuak
izaki, erreakzioen zineti-
ka modelatzean ekuazio
diferentzialak erabiltzen
dira. Horren adibide da bi
substantziak hirugarren
bat sortzen dutenekoa.
Aldagaiak substantzien
kontzentrazioak dira, eta
lege enpirikoak, aldiz,
masa-ekintzaren legea
eta masa-kontserbazioa-
ren legea dira. Lehenen-
goak esaten digu erreak-
tiboen kontzentrazioen
biderkadura produktuen
kontzentrazioen biderka-
durarekiko proportziona-
la dela, eta, bigarrenak,
erreaktiboen masen batu-
ra eta produktuena berdi-
na direla.

Gorputzen hozketan
ere ekuazio diferentzialak
erabiltzen dira. Adibidez,
pastel bat labetik atera-
tzen badugu 150 ºC dituelarik, eta haren ten-
peratura jakin nahi badugu edozein unetan.
Pertsona baten homizidioa edo hilketa iker-

tzen bagabiltza, eta zer ordutan hil zen kal-
kulatu nahi badugu ere, Newtonen hozketa-
legea erabiliko dugu. Lege horrek dio gorpu-
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Ekuazio diferentzialen historia XVII. men-
dearen amaieran hasi zen, Isaac Newton 
(1642-1727) eta Gottfried Wilhelm Leibnizen
(1646-1716) lanekin. Mekanikak, fisikak eta
elektromagnetismoak izan zuten garapenari
esker, ekuazio diferentzialak oso erabilgarri
bihurtu ziren fenomeno naturalak deskribatze-
ko tresna gisa. Baina XIX. mendera arte zien-
tzialariek esku artean erabili zuten auzia izan
zen ekuazio diferentzial horientzat soluzio es-
plizituak bilatzea. Garai hartan kokatzen dira
Leonhard Paul Euler (1707-1783), Daniel Ber-
noulli (1700-1782), Jean le Rond d’Alembert
(1717-1783), Joseph Louis Lagrange (1736-
1813) eta Pierre Simon de Laplace (1749-1827)
zientzialariak.

Kasurik sinpleenetan, ekuazio diferentziala
integratuz lortzen zen emaitza, baina beti ez
zen erraza, edo ez zen posible emaitza analiti-
koa aurkitzea. Horregatik, 1760. urtean, Euler

izan zen ekuazio diferentzialak askatzeko lehe-
nengo zenbakizko hurbilpena proposatu zue-
na. Zenbakizko metodo haren oinarrian zegoen
ideia oso sinplea zen: emaitza aurkitu behar ze-

neko tartea h neurriko azpitartetan banatzen
da, h pausoaren neurria izanik. 1. pausoa ema-
teko, lehenengo tarteko hasierako balioa eza-
gutzen da, eta hasierako puntuko zuzen uki-

tzailean barrena mugituz tartearen
bukaerako balioa kalkulatzen da,
hau da: yn+1 = yn + hf (tn, yn).

2. pausoa emateko, 2. tarteko
hasierako balioa ezagutzen da, eta
aurreko prozedura errepikatzen da.
Horrela pauso guztietan. Metodo
hau esplizitua da, aurreko pausoko
datuak erabiltzen baititu hurrengo
balioa aurkitzeko. Baina metodo
honen egonkortasun-eremua txikia
izanik, eremuan ez zeuden autoba-
lioak h zenbaki oso txiki batez bi-
derkatu behar ziren, eremuan sar
zitezen. Horregatik, metodoari
egindako aldaketa bat Eulerren
metodo inplizitu gisa ezagutzen
dena da, zeinetan tartearen amaie-
rako puntua bertako zuzen uki-
tzailea tarteko hasierako puntutik
pasatzeko eran kalkulatzen baita:
yn+1 = yn + hf (tn+1, yn+1). Metodo
hori inplizitua da, ezezagun baten
kalkuluan ezezaguna bera ager-
tzen delako.

Kasu bietan, emaitza pausoz
pauso eraikitzen da, eta pauso
handiagoak eman ahal izateak
emaitzak arinago lortzea ahalbide-
tzen du. Eulerren metodo inplizi-
tuaren abantaila da egonkortasun-
eremu handiagoa duela, zenbaki
handiagoak erabil baitaitezke auto-
balioak eremura eramateko.   

Ekuazio diferentzialak eta zenbakizko metodoak historian

Eulerren metodo esplizituko eta inplizituko pauso bana. Esplizituan aurreko puntuko, (t1,y1)-eko, zuzen ukitzailean

barrena mugituz ematen da pausoa, (t2,y2) puntua lortzeko. Inplizituan, t=t2 zuzenean (t2,y2) puntua bilatzen da,

bertako zuzen ukitzailea (t1,y1) puntutik pasatzeko eran. GRAF.: ELISABETE ALBERDI.

Eulerren metodoen egonkortasun-eremuak arrosaz margotuta. Inplizituaren egonkortasun-eremua esplizituarena

baino handiagoa dela ikus daiteke. GRAF.: ELISABETE ALBERDI.

y ’ = -50(y-cost), y(0) = 0 hasierako

baliodun ekuazio diferentzialaren emaitza:

urdinez, emaitza analitikoa, eta

adierazitako koloreetan Eulerren metodo

inplizituaz edo esplizituaz pauso-kopuru

ezberdinak emanez lortzen diren

emaitzak. Eulerren metodo inplizituak,

bere egonkortasun-eremu handiagoari

esker, pauso gutxi behar ditu, emaitza

hurbildua emaitza analitikoaren antzekoa

izan dadin. GRAF.: ELISABETE ALBERDI.
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tzaren gainazalaren tenperatura-aldaketa
gorputzaren tenperaturaren eta giro-tenpe-
raturaren arteko diferentziarekiko propor-
tzionala dela. Horrela, gorputzak t unean
duen tenperatura y (t) bada eta T ingurune-
ko tenperatura bada, Newton-en legearen
arabera, ekuazio diferentzial hau beteko da:

proportzionaltasun konstantea izanik.
Bankuan sartzen dugun diru-kantitate

batek emango dizkigun interesak kalkulatu
nahi ditugula? Ekuazio diferentzialak erabili
beharko ditugu. Eman dezagun D0 diru-kan-
titatea sartzen dugula bankuan, eta r inte-
res-tasa bat ordaintzen digutela. D (t) deituko
diogu t urte barru izango dugun diru-kanti-
tateari. Diru-kantitatearen aldaketa hauen
batura izango da: interesen metaketagatiko
aldaketarena eta bankuan egiten ditugun
diru-sarreren aldaketarena —formulako p—.

Badago, beraz, zer modelatu eguneroko
bizitzan ekuazio diferentzialak erabiliz.

EBAZTEKO ZAILTASUNAK
Behin ekuazio diferentziala lortutakoan,
ebatzi egin behar da. Batzuetan, ez da posi-
ble analitikoki askatzea, eta zenbakizko me-
todoak erabiliz emaitza hurbildua lortzen
da. Ekuazio diferentzialek � deituko diegun

autobalio konplexu batzuk izaten dituzte.
Autobalio horien parte erreala positiboa de-
nean, ekuazio diferentziala ezegonkorra da,
eta hura askatzeko zenbakizko metodo bat
erabiliz lortuko genukeen emaitza hurbil-
duak ez du zertan emaitza errealaren itxu-
rarik izan, aldaketa txiki batek eragin borti-

tza izaten baitu haietan. Horregatik, zenba-
kizko metodoak ekuazio diferentzial egon-
korrei aplikatzen zaizkie, parte erreal nega-
tiboko autobaliodunei, alegia. Bestalde,
metodoak berak ere egonkortasun-eremu
bat dauka. Eta, emaitza ona lortu nahi bada,
autobalioak han kokatu behar dira. Beraz,
eremu horretan ez dauden ekuazio diferen-
tzial egonkorren autobalioak egonkortasun-
eremura eramaten dira, autobaliook (0,1)
tartekoa den eta pausoaren neurri deituko
diogun h zenbaki batez biderkatuz.

Pausoaren neurria funtsezkoa da ekua-
zioa ebazteko, eta, jakina, ezin da edozein
zenbaki izan. Fidagarritasunari begira, ebaz-
pen-metodoak egonkortasun-eremuaren
barruan mantentzeko bezain txikia izan
behar du, eta, lanari begira, ahalik eta pau-
so gutxien emateko bezain handia. Nola lor-
tu oreka hori?

EGONKORTASUN-EREMUAREN OREKAN
Zenbakizko metodoan nolako pausoak
eman daitezkeen jakiteko, erroreari errepa-
ratu behar zaio. Zenbakizko metodoak era-
biltzean, pauso bakoitzean errore lokala sor-
tzen da. Baina badago luzera agertzen den

dD(t)
_______ = rD(t) + p(t)

dt

dy
____ = -k (y - T), k > 0
dt
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Autobalioen banaketa 

plano konplexuan. 

Lerro berdearen

eskuinaldean, ekuazio

diferentziala ezegonkorra

da; ezkerraldean, aldiz,

egonkorra. Eremu 

arrosa metodo baten

egonkortasun-eremua da.

Izar arrosak egonkortasun-

eremuan daude; berdeak,

berriz, zenbaki batez

biderkatuta eremura

eramaten ditugu 

(horiz daudenak). 

GRAF.: ELISABETE ALBERDI.

Egonkortasun-eremua handia denean, h pausoaren neurri handiagoak erabili ahal izango dira autobalioak

eremura eramateko, hau da, pauso handiagoak eman ahal izango dira metodoan barrena. Egonkortasun-eremu

txikietan, pauso txikiak eman behar dira autobalioak handiak direnean. ARG.: ©FOTOLIA.
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beste errore bat ere, pauso bakoitzeko erro-
reen erreprodukzioa dena eta anplifikazio-
faktore deritzon zenbaki baten berreturez
osatuta egoten dena. Errorea handitzea
saihesteko, anplifikazio-faktoreak unitatea
baino txikiagoa izan behar du. Hain zuzen
ere, baldintza hori betetzen duen eremua da
metodoaren egonkortasun-eremu gisa eza-
gutzen dena. Bada, � autobalioak egonkor-
tasun-eremuan egon behar du h zenbakiaz
biderkatu ondoren, anplifikazio-faktorea
unitatea baino txikiagoa izan dadin. Baina
ez hori bakarrik; behin �.h biderkadura
egonkortasun-eremuan dagoenean, h zen-
bakiak txikiagoa izan behar duen ikusten
da, aurkitu dugun h-a baino txikiagoa den
edozein zenbakik ere posible egiten baitu
autobalioa biderkatu ondoren hura eremura
eramatea.Autobalioa eremura eramatea po-
sible egiten duten zenbakietatik, errore lo-
kala tolerantzia baten barruan mantentzen
duen h zenbakia da pausoaren neurri mo-
duan aukeratzen dena. Pausoaren neurri
horrek aukera ematen du errore biak (loka-
la eta luzerakoa) kontrolatuta izateko. Zen-
baki hori zenbat eta handiagoa izan, orduan
eta pauso handiagoak eman ahal izango di-
tugu, eta orduan eta azkarrago lortuko dugu
emaitza; egonkortasun-eremu handiak hel-
buru hori lortzen laguntzen du.

Baina egonkortasun-eremuaren neurria
ere baldintzatuta dago. Ordenak baldintza-
tzen du. Metodoaren doitasuna neurtzeko
erabiltzen den parametroa da ordena, eta,

zenbat eta ordena altuagoa, orduan eta
zehatzagoa da metodoa. Gehienetan, orde-
nan gora egin ahala, egonkortasun-eremua
txikituz joaten da. Horrek pauso txikiagoak
ematera behartzen gaitu, nahiz eta emaitza
zehatzagoa izango den.

Horrez gain, metodoak berak ere baldin-
tzatzen du egonkortasun-eremuaren neu-
rria. Metodo inplizituek esplizituek baino
egonkortasun-eremu handiagoa izaten
dute, baina desabantailak ere badituzte: na-
gusia da metodo esplizituetan baino eragi-
keta gehiago edo zailagoak egin behar iza-
ten direla. Horregatik, autobalioak oso
handiak ez direnean, metodo esplizitua era-
biltzea hobesten da, egin beharreko eragike-
tak eramangarriagoak izango baitira.

Ordena altuetan eta metodo esplizitue-
tan egonkortasun maximoa aurkitzea litza-
teke ametsa, baina zientziaren alor honetan
ere ez dago errazkeriarik. Ekuazio diferen-
tzialak zenbakizko metodoz aise askatzea
lortu nahirik, egonkortasun-eremua handi-
tzeko egindako lanak ugari dira. Lehendabi-
zikoak Adams Bashforth-en eta Moulton-en
metodoak dira; horietan, hurrengo pausoa
eraikitzeko azkenengo pausoko informazioa
ez ezik, arinagoko beste pauso batzuetako
informazioa ere erabiltzen da. Horrela, zen-
bakizko metodoaren ordena igotzea lortu
zen, eta 1. ordenakoak Euler esplizituaren
eremua baino handiagoa du (hori ere 1 or-
denakoa). Proposamen garrantzitsuene-
tarikoa Gearrek 1971 inguruan egindako

BDF (backward differentiation formula) ize-
nekoa izan zen, arinagoko hainbat pausota-
ko informazioa zerabilen metodo inplizitua.
BDF metodoaren egonkortasun-eremuak or-
dena altuetan ere nabarmen handiak izatea
lortu zuen. Azkenaldian, 2. deribatua dara-
bilten edo superetorkizuneko puntu deituta-
koak darabiltzaten metodoak dira nagusi,
egonkortasun-eremu handiak baitituzte,
pauso bakoitzean egin beharreko lana han-
ditzen badute ere.

Pauso txiki asko edo pauso handi gutxi,
hor dago gakoa. Lehia horretan, lehenengo
aukerak, pauso txiki askorenak, fidagarri-
tasunaren abantaila du, eta bigarrenak 
lanaren optimizazioarena. Aukera biak 
bakarrean uztartzea bikaina litzateke,
“fidagarritasuna lan gehiegi barik” lortuko
bailitzateke. Oreka hori apurtzeko giltza
egonkortasun-eremu handiko metodoek
dute, pausoaren neurriari ez baitizkiote jar-
tzen hain muga zurrunak. Horregatik, posi-
ble da pauso ez hain txiki fidagarriak eta
pauso handi fidagarriak ematea.•
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Gai librean aritzeko, bidali zure artikulua aldizkaria@elhuyar.com helbidera

Ezkerrean, Adams Bashforth-

Moulton PECE (Predict Evaluate

Correct Evaluate) metodo

esplizituaren egonkortasun-

eremua ordena ezberdinetarako.

Kasu honetan, lerroen barrualdea

da egonkortasun-eremua.

Eskuinean, BDF izeneko metodo

inplizituen egonkortasun-eremua

ordena ezberdinetarako, lerroen

kanpoaldea izanik egonkortasun-

eremua. Ordena adierazteko, 

k hizkia erabili da. Bi kasu

horietan, ordenan gora egin ahala,

egonkortasun-eremua txikituz doa.

GRAF.: ELISABETE ALBERDI. 
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