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Całkowanie numeryczne

Zadany problem:

Celem ćwiczenia było wyznaczeni amplitudy fali ugiętej na szczelinie padającej na ekran.
Jest ona dana przepisem:
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gdzie D = 10 m jest szerokością szczeliny, a λ = 0,5 ⋅10 m długością padającej fali.
Zgodnie z zasadą Huygensa (każdy punkt, do którego dotrze fala staje się źródłem fal
wtórnych kulistych) brzegi szczeliny generują nowe fale. Opierając się na zjawisku
interferencji amplitudy fal wtórnych mogą się dodawać lub odejmować.
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Całkujemy po całej szerokości szczeliny (dla każdego kąta

ϕ ) używając w tym celu kilku

metod. Pierwsza z nich to metoda trapezów polegająca na przybliżaniu funkcji pomiędzy
dwoma kolejnymi krokami. W ten sposób powstaje trapez, następnie sumujemy pola
wszystkich trapezów (z danego przedziału) powstałych w ten sposób. Wynik daje nam
poszukiwaną wartość całki.
Kolejną metodą jest metoda Simpsona. Ogólna zasada działania jest zbliżona do metody
trapezów jednakże przybliżeniem funkcji jest nie prosta, a parabola. Przedostatnia z
metod, metoda Gaussa, bazuje na wyliczeniu pierwiastków wielomianów ortogonalnych
użytych do wyliczenia współczynników, przez które należy przemnożyć wartości funkcji w
węzłach aby otrzymać szukaną wartość całki.
Ostatnią metodą, której używałem była metoda Monte-Carlo. Polegała ona na tym, że
losowano N punktów ze szczeliny i liczono dla nich średnią wartości funkcji.

Poniżej przedstawiono zależności natężenia fali od kąta
trapezów, Simpsona i Gaussa.
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dla odpowiednio metody

Porównując te wykresy nie zauważymy istotnych różnic więc wszystkie te metody mogą
służyć do obliczania całek. Problem tkwi w innym miejscu, mianowicie w ilości iteracji
potrzebnych do dokładnego obliczenia całek. Aby uzyskać powyższe wyniki metoda
trapezów wywołała funkcję 16330936 razy, metoda Simpsona 188874 razy, metoda
Gaussa 4500. Od razu widać, że najwydajniejszą metodą jest metoda Gaussa.

Kolejne trzy wykresy przedstawiają wyniki metody Monte-Carlo w zależności od liczby
losowań N.
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Z powyższych wykresów nasuwa się wniosek, że dopiero dla bardzo dużej ilości losowań
otrzymujemy zadowalający nas wynik. Poniżej przedstawiono logarytmiczną zależność
liczby losowań N od odchylenia.

Jak widać jest to liniowa zależność. Ponieważ osie są logarytmiczne można
wywnioskować, że dla niewielkiego wzrostu N bardzo silnie maleje wartość odchylenia.

