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Koblede differentialligninger og
radioaktive henfald
Fag: GV og MA.
Indhold: Anvendelse af numerisk differentialligningsløsning i Geovidenskab.

Illustration 1: Hele Th-henfaldskæden beregnet ved at steppe sig frem - resultatet er altså ikke
voldsomt præcist. En sammenligning af NU-238(t)-værdierne og værdierne fra henfaldsloven, viser
dog en overensstemmelse ud til 4 betydende ciffer. Der er en mere præcis graf i appendiks 2.

GVs bidrag
At undersøge koblede differentialligninger for at blive i stand til at undersøge kædehenfald på
kvantitativ vis. Man bliver delvist i stand til at vurdere, om kædehenfald kan antages som værende
mor-datter henfald. Som sidegevinst får læseren lært at komme i gang med at programmere, som er
en yderst nyttig viden i mange felter.

Ver. 1.3. Februar 2021.
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I. Programmering i nSpire
Start af programmeringsmodulet
Når nSpire startes op, skal man tilføje et programmeringsvindue, hvor selve programmet kaldes.
Når programmet er skrevet og testet, kan
man køre programmet fra et almindeligt
beregningsvindue, og så kan grafer mv
bagefter tegnes på normal vis.
Eksempler på kode
Programkode kan nemt blive totalt rodet,
så det kan være en god ide, at krydre
programmet med kommentarer, der
forklarer, hvad der foregår. Det gør man
ved at vælge værktøjskassen (ikonet
hammer og tang) og så trykke på
Handlinger-Indsæt
kommentar.
(Genvejstast:
Alt+1+8.)
Derved
fremkommer tegnet ©, og kommentaren Illustration 2. Start af et program i TI nSpire.
kan skrives efter tegnet.
Skal man gentage en beregning mange gange med en løbende variabel, er en løkke en god måde, at
gøre det på. Herunder er der et eksempel på en beregning med en indledende kommentar.
© Herunder beregnes en serie funktionsværdier.
j:=1
For i,1,10,0.5
x[j]:=i
f[j]:=5·i+10
j:=j+1
EndFor

Øvelse I.1
1. Åbn et programvindue og giv det navnet eksempel.
2. Prøv at taste programlinierne ovenfor ind i programmet.
3. Højreklik i vinduet og vælg kontroller syntaks og gem. Melder maskinen om fejl, så sammenlign
programteksten nøje med det, du har skrevet.
4. Åbn et beregningsvindue på en ny side og kør programmet ved at skrive eksempel(). (Uden
punktummet.)
Ovenfor beregnes f(x)=5x+10 for x ∈ {1; 1,5; 2; 2,5 ... 10}. Alle værdierne gemmes i variablerne x og f.
Bemærk, at x og f er vektorer, dvs. de indeholder mange værdier.

Øvelse I.2
1. Åbn programmet eksempel, som du lavede i forrige øvelse.
2. Ret programmets første linie, så der nu står Define eksempel(a,b).
3. Tilføj linien Delvar x,f. Dermed slettes hukommelse med gamle værdier. (Det svarer til, at du tager et
nyt stykke papir, så der ikke står en masse gamle ting på dit ark.)
4. Ret beregningen af f(x) til f[j]:=a·i+b
5. Højreklik og vælg kontroller syntaks og gem.
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6. Prøv nu i et beregningsvindue at skrive eksempel(1,2). Når programmet er færdigt, så skriv f og tryk
på Enter. Nu kan du se funktionsværdierne.
7. Prøv at indtaste kommandoen eksempel(2,10).
8. Skriv igen f og tryk på Enter. Kan du forstå, hvad maskinen regner ud?

Til beregninger kan man bruge nSpires indbyggede funktioner, men bemærk, at hvis man bruger
solve()-funktionen, så gemmes resultatet som en tekst, og man kan altså ikke regne videre med
resultatet. Derfor er nsolve()-funktionen mere egnet til at løse en ligning, hvis man får behov for
det.
Hvis man vil standse en kørsel, når en variabel får en bestemt værdi, kan man lave en forespørgsel
på værdien af variablen og så bede programmet vælge en eller flere handlinger.
For eksempel kan man skrive følgende kode
If y<0 Then
Goto Afslutning
EndIf
..
..
Lbl Afslutning
DelVar x,y
Ovenfor ønsker programmøren at afslutte et program, hvis y-variablen bliver negativ. Hvis y ikke er
negativ fortsætter programmet efter EndIf-sætningen.
Lbl er en forkortelse for Label og DelVar sletter nogle midlertidige variable fra hukommelsen.
Man kan også lave en while (betingelse)-… Endwhile-løkke. Denne løkketyper kan bruges i
øvelserne II.1 og II.2.
Man kan læse mere om programmering på følgende link:
http://tibasic.wikia.com/wiki/TI-Basic_Nspire_Programming Eller man kan anvende TI nSpire
Reference Guide, som findes i jeres dokumenterrum i Lectio.

II. Stepvis numerisk integration af en funktion
Vi så i kapitlet om dateringsmetoder, at oprindelsen til henfaldsloven kom fra differentialligningen
dN
=−k⋅N
dt

(1)

Denne løsning kan løses analytisk, og man får den velkendte henfaldslov
N (t)=N 0⋅e

−k⋅t

(2)

Ovenfor er k som bekendt henfaldskonstanten, som kan tilknyttes halveringstiden T½ ved hjælp af
formlen
ln(2)
k=
(3)
T½
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Øvelse II.1
I denne øvelse skal du løse 1 ved hjælp af en numerisk metode. En skabelon til at gå trinvist frem
kan se ud som vist nedenfor:
while t<=10
N[i+1]:=N[i]-k·N[i]·dt
t:=t+dt
tid[i+1]:=t
i:=i+1
endwhile
Ovenfor er i et heltalligt indeks, der starter fra 1. Du kan forestille dig, at i er rækkenummeret i en
tabel, og variablene N og tid er de navne, du ville give kolonnerne i et regneark.
a) Opskriv formel 1 så nSpire kan forstå den. (Husk at du skal undgå en brøk på venstresiden
af udtrykket.)
b) Lad N0 = 100 % og lad k = 1 s-1. Vælg selv en stepværdi, dt, og forsøg at løse ligningen
numerisk for t ∈ [0, 10] s. (Man kan for eksempel bruge kommendoen request til at spørge
brugeren om tidssteppet.)
c) Beregn den relative afvigelse, a, mellem de beregnede N(t)-værdier og de værdier som
henfaldsloven giver.
d) Tegn en (t, a)-graf for hver stepværdi.
e) Prøv at vælge et par andre tidsstepværdier og gentag beregningerne.
Ovenstående øvelser viser forhåbentligt, at hvis tidssteppet vælges for stort, så bliver løsningen ret
hurtigt forkert. Hvis man gør tidssteppet lille øges præcisionen, men regnekraften stiger også
voldsomt, og hvis tidssteppet gøres rigtigt lille introduceres afrundingsfejl. Metoden er altså ikke
den bedste løsning.
Nspire har indbygget en funktion, der løser ovenstående problem. Den funktion hedder rk23, og
man bruger den på følgende måde:
svar:=rk23(N’(t),t,N,{tstart, tslut},N(0),dt,fejltolerance)

(4)

Resultatet kommer ud i en tabel. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at lave en while-løkke, da både
starttid, sluttid og stepværdi er inkluderet i ligningen ovenfor. Du kan se mere om rutinen i
illustration 3.

Øvelse II.2
a) Lav en kopi af det program, du lavede i øvelse II.1 og ret nu i kopien, så det bruger
kommandoen rk23 til at løse differentialligningen.
Resultatet for hver tidspunkt, kan hentes ved at skrive svar[2,i], hvor i starter i 1 (for t = 0) og så
springer i tidsspring af størelsen (tslut-tstart)/dt.
b) Modicifer programmet, så det igen beregner relative afvigelser, a.
c) Tegn en (t, a)-graf.
d) Kør programmet med forskellige tidsstep og fejltolerance-værdier.
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Du skulle gerne opdage, at rk23 oftest regner bedre end ved metoden i øvelse II.1. Hvis
tidsspringene bliver mindre og mindre, forbedres rutinens resultater ikke nødvendigvis – det er
fejltolerancen, der bestemmer hvor godt resultatet bliver.

Illustration 3: Runge-Kutta-integration. Kilde: TI-nSpire Reference Guide.

III. Koblede differentialligninger
I emnet om datering af klipper, så vi flere forskellige kædehenfald, som vi betragtede som mordatter-henfald. Her skal du prøve at regne på henfaldene.
Beragt henfaldende af U-238, U-235 eller Th-232. Henfaldskæderne er vist i illustrationerne 4-6.
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Illustration 4: Henfaldskæden for U-238. Kilde: Databog for fysik og kemi.

Illustration 5: Henfaldskæden for U-235. Kilde: Databog for fysik og kemi.
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Illustration 6: Henfaldskæden for Th-232. Kilde: Databog for fysik og
kemi.
For første kernehenfaldsproces i hver af henfaldskæderne kan vi bruge henfaldsloven 2.
Halveringstiderne står anført i illustrationerne ovenfor, så man kan nemt beregne
henfaldskonstanten ved brug af formel 3.
Ved de efterfølgende kernehenfald duer formel 1 ikke til at beskrive ændringerne i antal kerner, da
der både henfalder kerner og tilføres kerner. For eksempel kan vi betragte forekomsten af Ra-228 i
illustration 6. Ra-228 dannes ved henfaldet af Th-232, men Ra-228 omdannes også til Ac-228 ved
et β--henfald.
Dermed bliver differentialligningen for Ra-228 som følger
dN Ra−228
=−k Ra−228⋅N Ra−228 +k Th−232⋅N Th−232
dt

(5)

Hvis man sammenligner formlerne 1 og 5, ser man, at forskellen mellem dem er, at der er tilføjet et
ekstra positivt led på højresiden af ligningen. Dvs. den afhængige variabel NRa-238 afhænger af en
anden afhængig variabel, nemlig NTh-232. Nth-232 kan jo også beskrives ved hjælp af en
differentialligning, og derfor siger vi, at vi har at gøre med to koblede differentialligninger.

Øvelse III.1. Koblede differentialligninger
Tag udgangspunkt i én af de tre kædehenfald, der er vist i illustrationerne 4-6.
a) Opskriv henfaldsloven for moderkernerne.
b) Opskriv differentialligningerne for mindst 2 efterfølgende henfald.
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c) Byg skallen til et nyt program, hvor du definerer henfaldskonstanterne for både
moderhenfaldet og de to efterfølgende henfald. Sørg for at vælge samme tidsenhed. Lad
Nmoder(0) = 1012 og lad startmængderne af datterkernerne være 0.

Opgave III.1. Konstruktion af program til beregninger af Ni(t).
a) Nærlæs illustration 3. Illustrationen viser dig, hvordan du kan anvende funktionen rk23 til at
løse koblede differentialligninger.
b) Tag udgangspunkt i dit program fra øvelse III.1 og indsæt nu dine koblede
differentialligninger i funktionen rk23 med de startbetingelser, der er angivet i øvelse III.1.
c) Vælg et tidsstep på 0,1 yr og løs ligningssystemet for tidsrum på 10, 100 og 200 yr.
Hvis svaret ligger i tabellen svar svarer første række til tidspunkterne, og de efterfølgende rækker
giver løsningerne til Ni(t), hvor i er den i’te isotop. Du kan i programmet overføre disse værdier til
variable ved at skrive som følger tid:=mat▶list(svar[1]).
d)
e)
f)
g)

Overvej hvordan man kan lægge rækkerne med N1, N2 og evt. N3 ind i variable og gør det.
Tegn grafer med Ni(t) som funktion af tiden.
Fortolk graferne.
Hvilken videnskabsteoretisk tilgang kan forklare arbejdsgangen, der er anvendt i denne
opgave? Begrund dit svar.

De tidsserier vi ser på i Geovidenskab er jo ofte over millioner af år, og derfor kunne det være rart
at løse ligningerne for så langt et tidsrum, men nSpire tillader kun ca. 2000 målinger, og hvis
tidssteppet overstiger ca. 0,1 yr kan nSpire ikke løse ligningerne. En løsning kunne være at løse
ligningerne inden i en løkke, og så kun gemme resultateterne med f.eks. 200 års mellemrum. På den
måde kan man få resultater for ca. 400 kyr.
h) Har du lyst: Vælg et tidsstep på 0,1 yr. Indlejr din rk23-funktion i en løkke, og kør løkken
2000 gange. Gem kun resultater for hvert 200 yr.
i) Gentag punkt e og f ovenfor.
-oDer findes andre programmeringssprog, der kan løse problemstillingen, og her er Fortran et godt
valg, da sproget er relativt enkelt at sætte sig ind i, det er gratis at bruge, og det er et af markedets
hurtigtste programmeringssprog.
Et eksempel på et Fortran-program til at løse U-238-kæden er vist i appendikset.
Den interesserede læser kan jo gå i gang med et fortran-forløb som hobby. Man kan komme i gang
ved at besøge https://astro-gym.dk/programmering/
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Appendiks 1
Herunder er et ”hoved under armen programmeret” program, der regner på U-238-kæden. Bemærk
at nogle af isotoperne har så korte halveringstider, at deres antal er sat til 0. Bemærk også, at dette
program laver en simpel stepintegration, ligesom du udførte i øvelse II.1. Man kan godt lave
avanceret integration, der øger både hurtighed og præcision. (F. eks. Runge-Kutta af 5. orden, men
det koster et indkøb af en programpakke som for eksempel Numerical Recipes.) Programmet tager
uden compileroptimering et døgn at køre på en Intel i7-processor, der tildeler 15 % cpu-regnekraft
til programmet.
Programmet er intuitivt at læse for en fysiker, men det viser også, at hvis man koder på en dårlig
måde, så vil selv et hurtigt programmeringssprog komme til kort. Derfor skal man som programmør
altid overveje, om man kan spare på beregninger, og om ens algoritme er god.
Resultatet kan i øvrigt ses på forsidebilledet.
I næste appendiks findes et mere præcist program, og der er vejledning til at prøve at køre det selv.
! Et program til at beregne Aktivitetstyperne fra U-238 henfaldskæden.
module Definitioner
implicit none
integer, parameter :: dbl=selected_real_kind(p=16,r=99) ! 16 dec. ønsket. 99 i 10-tals eksponent.
integer,parameter :: fillaengde=30
end module Definitioner
Program UranGV
use Definitioner
implicit none
! Initialisering
real(KIND=dbl) :: t,dt,U238st,U238,Th234,Pa234,U234,Th230,Ra226,Rn222,Po218,Pb214,Bi214,Po214,Pb210,Bi210,Po210,Pb206
real(KIND=dbl) :: dU238,dTh234,dPa234,dU234,dTh230,dRa226,dRn222,dPo218,dPb214,dBi214,dPo214,dPb210,dBi210,dPo210
real(KIND=dbl) :: kU238,kTh234,kPa234,kU234,kTh230,kRa226,kRn222,kPo218,kPb214,kBi214,kPo214,kPb210,kBi210,kPo210
real(KIND=dbl) :: yr,ln2,Aalfa,Abeta,Agamma
integer :: i,j,N
character(len=fillaengde) :: Udskriftsfil
N=100000
print*,'Indtast outputfilnavn: '
read*,Udskriftsfil
Udskriftsfil=TRIM(Udskriftsfil)
! Henfaldsprodukternes startværdier saettes til 0.
Th234=0.
Pa234=0.
U234=0.
Th230=0.
Ra226=0.
Rn222=0.
Po218=0.
Pb214=0.
Bi214=0.
Po214=0.
Pb210=0.
Bi210=0.
Po210=0.
Pb206=0.
yr=3.15581184*10.**7
ln2=log(2.)
t=0.
dt=86400.
! Vi ser på et gram U-238.
U238=1.*10.**(24)/(1.66054*238.03)
U238st=U238
kU238=ln2/(4.47*(10.**9)*yr)
kTh234=ln2/(24.1*86400.)
kPa234=ln2/(6.75*3600.)
kU234=ln2/(2.47*(10.**5)*yr)
kTh230=ln2/(7.54*(10.**4)*yr)
kRa226=ln2/(1602.*yr)
kRn222=ln2/(3.82*86400.)
kPo218=ln2/(3.05*60.)
kPb214=ln2/(26.8*60.)
kBi214=ln2/(19.7*60.)
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kPo214=ln2/(1.64*10.**(-4))
kPb210=ln2/(20.4*yr)
kBi210=ln2/(5.013*86400.)
kPo210=ln2/(138.4*86400.)
! Beregn og gem hele molevitten.
Open(Unit=1, File=Udskriftsfil, status='new',action='Write',Form='formatted')
! Der summmeres op i 100000 års intervaller.
do j=1,N
do i=1,36525600
dU238=-kU238*U238*dt
U238=U238+dU238
dTh234=-kTh234*Th234*dt
Th234=Th234+dTh234-dU238
Pa234=0.
dU234=-kU234*U234*dt
U234=U234+dU234-dTh234
dTh230=-kTh230*Th230*dt
Th230=Th230+dTh230-dU234
dRa226=-kRa226*Ra226*dt
Ra226=Ra226+dRa226-dTh230
dRn222=-kRn222*Rn222*dt
Rn222=Rn222+dRn222-dRa226
Po218=0.
Pb214=0.
Bi214=0.
Po214=0.
dPb210=-kPb210*Pb210*dt
Pb210=Pb210+dPb210-dRn222
dBi210=-kBi210*Bi210*dt
Bi210=Bi210+dBi210-dPb210
dPo210=-kPo210*Po210*dt
Po210=Po210+dPo210-dBi210
Pb206=Pb206-dPo210
t=t+dt
enddo
write(Unit=1,fmt=*) real(j)*10.**5,U238,Th234,U234,Th230,Ra226,Rn222,Pb210,Bi210,Po210,Pb206
enddo
Close(1)
End Program UranGV

Appendiks 2
Herunder er et program, der integrerer med Runge-Kutta integration1 til 5. orden. Programmet skal
kompileres i f. eks. gfortran (GNU-fortran2) med optionen -fdefault-real-8. Ellers kommer
afrundingsfejl og for små stepværdier i integrationen. En graf for de første 60 Myr ses også
nedenfor.
Hvis du vil køre programmet, så download og installer GNU-fortran. Køb dernæst en licens til
Numerical Recipes. Gem endelig teksten nedenfor i en tekstfil, og filen skal hedden urankæde.f90.
I en kommandoprompt, skal du gå hen til den mappe, hvor urankæde.f90 er gemt, og så skrive
følgende kommando: gfortran -O3 -o uran.exe -fdefault-real-8 urankæde.f90. Derved dannes et
program, der hedder uran.exe, som du kan afvikle, og dataene gemmes i filen ResultatODE.txt.
Dataene heri kan du importere i Excel, hvorefter du kan tegne grafer og fortolke dem.

1
2

Man bør købe en licens til Numerical Recipes-koden. Det kan gøres på webstedet:
http://numerical.recipes/com/storefront.html
GNU-fortran kan hentes på webstedet https://gcc.gnu.org/wiki/GFortranBinaries
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Grafer fra programmet

Illustration 7: Isotophyppigheder. Bemærk at der ikke er tal for isotoperne Pa-234,
Po-218, Pb-214, Bi-214 og Po-214, da de henfalder meget hurtigt.

Illustration 8: Isotopforhold. Bemærk hvor hurtigt Pb-206/U-238-forholdet vokser.

Programmet
module Def
implicit none
real,parameter :: PI=3.1415926536, e=2.7182818286,ln2=log(2.),yr=3.15581184*10.**7
real :: kU238,kTh234,kPa234,kU234,kTh230,kRa226,kRn222,kPo218,kPb214,kBi214,kPo214,kPb210,kBi210,kPo210
real :: n0
end module Def
Program urankaede
! Et programeksempel til at vise, hvordan man løser koblede differentialligninger.
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!Først fortælles, hvilke subrutiner, der skal bruges inde i andre rutiner:
use Def
external derivs,rkqc
! Variabelerklæringer.
real :: xstart,xslut,x1,eps,h1,steps,Nuran,dt
real,allocatable,dimension(:) :: resx
real, allocatable,dimension(:,:) :: resy
integer :: nvar,antal_punkter,antal_punkter2,i,j,err,nOK,nBAD
real,allocatable,dimension(:) :: y,dydx
real :: t,U238,Th234,Pa234,U234,Th230,Ra226,Rn222,Po218,Pb214,Bi214,Po214,Pb210,Bi210,Po210,Pb206
! Initialisering af startværdier.
nvar=9
allocate (y(1:nvar),dydx(1:nvar))
nOK=0
nBAD=0
! Vi ser på et gram U-238.
! n0=1./(238.03*1.66054E-24)
n0=2.523E21
! Th234
y(1)=0.
Pa234=0.
! U234
y(2)=0.
! Th230
y(3)=0.
! Ra226
y(4)=0.
! Rn222
y(5)=0.
Po218=0.
Pb214=0.
Bi214=0.
Po214=0.
! Pb210
y(6)=0.
! Bi210
y(7)=0.
! Po210
y(8)=0.
! Pb206
y(9)=0.
t=0.
dt=86400.
kU238=ln2/(4.47E9*yr)
kTh234=ln2/(24.1*86400.)
kPa234=ln2/(6.75*3600.)
kU234=ln2/(2.47E5*yr)
kTh230=ln2/(7.54E4*yr)
kRa226=ln2/(1602.*yr)
kRn222=ln2/(3.82*86400.)
kPo218=ln2/(3.05*60.)
kPb214=ln2/(26.8*60.)
kBi214=ln2/(19.7*60.)
kPo214=ln2/(1.64E-4)
kPb210=ln2/(22.3*yr)
kBi210=ln2/(5.013*86400.)
kPo210=ln2/(138.4*86400.)
!antal_punkter=89400
antal_punkter=10000000
!antal_punkter2=int(3.65256E7)
antal_punkter2=365256
eps=1.E-1
x1=0.
h1=dt*1.E-1
allocate (resx(1:antal_punkter),resy(10,1:antal_punkter),STAT=err)
if (err.ne.0) STOP "Fejl i Allokering"
resx(1)=x1
resy(1,1)=n0
resy(2:10,1)=0.
! Skriv data.
Open(Unit=1, File='ResultatODE.txt', status='new',action='Write',Form='formatted')
do j=2,antal_punkter
do i=1,antal_punkter2
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x2=x1+dt
call odeint(y,nvar,x1,x2,eps,h1,0.,nOK,nBAD,derivs,rkqc)
x1=x2
nOK=0
nBAD=0
enddo
resx(j)=x2/yr
resy(1,j)=NUran(x2,n0)
resy(2,j)=y(1)
resy(3,j)=y(2)
resy(4,j)=y(3)
resy(5,j)=y(4)
resy(6,j)=y(5)
resy(7,j)=y(6)
resy(8,j)=y(7)
resy(9,j)=y(8)
resy(10,j)=y(9)
write(Unit=1,fmt=*) resx(j),resy(1:10,j)
enddo
Close(1)
end program urankaede
subroutine derivs(x,y,dydx)
use Def
real :: x,NUran
real,dimension(1:9) :: y,dydx
dydx(1)=-kTh234*y(1)+kU238*NUran(x,n0)
dydx(2)=-kU234*y(2)+kTh234*y(1)
dydx(3)=-kTh230*y(3)+kU234*y(2)
dydx(4)=-kRa226*y(4)+kTh230*y(3)
dydx(5)=-kRn222*y(5)+kRa226*y(4)
dydx(6)=-kPb210*y(6)+kRn222*y(5)
dydx(7)=-kBi210*y(7)+kPb210*y(6)
dydx(8)=-kPo210*y(8)+kBi210*y(7)
dydx(9)=kPo210*y(8)
end subroutine
function Nuran(t,nn)
use Def
real :: t,nn,Nuran
Nuran=nn*0.5**(t/(1.41E17))
End function
SUBROUTINE odeint(ystart,nvar,x1,x2,eps,h1,hmin,nok,nbad,derivs,rkqc)
PARAMETER (MAXSTP=10000,NMAX=10,two=2.0,zero=0.0,TINY=1.e-30)
COMMON /path/kmax,kount,dxsav,xp(200),yp(10,200)
dimension ystart(nvar),yscal(nmax),y(nmax),dydx(nmax)
x=x1
h=sign(h1,x2-x1)
nok=0
nbad=0
kount=0
do i=1,nvar
y(i)=ystart(i)
enddo
if (kmax.gt.0) xsav=x-two*dxsav
do nstp=1,MAXSTP
call derivs(x,y,dydx)
do i=1,nvar
yscal(i)=abs(y(i))+abs(h*dydx(i))+TINY
enddo
if(kmax.gt.0)then
if(abs(x-xsav).gt.abs(dxsav)) then
if(kount.lt.kmax-1)then
kount=kount+1
xp(kount)=x
do i=1,nvar
yp(i,kount)=y(i)
enddo
xsav=x
endif
endif
endif
if((x+h-x2)*(x+h-x1).gt.zero) h=x2-x
call rkqc(y,dydx,nvar,x,h,eps,yscal,hdid,hnext,derivs)
if(hdid.eq.h)then
nok=nok+1
else
nbad=nbad+1
endif
if((x-x2)*(x2-x1).ge.zero)then
do i=1,nvar
ystart(i)=y(i)
enddo
if(kmax.ne.0)then
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kount=kount+1
xp(kount)=x
do i=1,nvar
yp(i,kount)=y(i)
enddo
endif
return
endif
if(abs(hnext).lt.hmin) print*,'Stepsize smaller than minimum'
h=hnext
enddo
print*, 'Too many steps in odeint'
return
END
! (C) Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software 31j.&i_n..
SUBROUTINE rkqc(y,dydx,n,x,htry,eps,yscal,hdid,hnext,derivs)
PARAMETER (NMAX=10,pgrow=-.20,pshrnk=-.25,fcor=1./15.,one=1.,safety=.9,errcon=6.E-4)
external derivs
dimension y(n),dydx(n),yscal(n),ytemp(nmax),ysav(nmax),dysav(nmax)
xsav=x
do i=1,n
ysav(i)=y(i)
dysav(i)=dydx(i)
enddo
h=htry
1 hh=0.5*h
call rk4(ysav,dysav,n,xsav,hh,ytemp,derivs)
x=xsav+hh
call derivs(x,ytemp,dydx)
call rk4(ytemp,dydx,n,x,hh,y,derivs)
x=xsav+h
! if(x.eq.xsav) print*,'Stepsize not significant in RKQC.'
call rk4(ysav,dysav,n,xsav,h,ytemp,derivs)
errmax=0.
do i=1,n
ytemp(i)=y(i)-ytemp(i)
errmax=max(errmax,abs(ytemp(i)/yscal(i)))
enddo
errmax=errmax/eps
if(errmax.gt.one) then
h=safety*h*(errmax**pshrnk)
goto 1
else
hdid=h
if(errmax.gt.errcon) then
hnext=safety*h*(errmax**pgrow)
else
hnext=4.*h
endif
endif
do i=1,n
y(i)=y(i)+ytemp(i)*fcor
enddo
return
END
! (C) Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software 31j.&i_n..
SUBROUTINE rk4(y,dydx,n,x,h,yout,derivs)
PARAMETER (NMAX=10)
dimension y(n),dydx(n),yout(n),yt(nmax),dyt(nmax),dym(nmax)
hh=h*0.5
h6=h/6.
xh=x+hh
do i=1,n
yt(i)=y(i)+hh*dydx(i)
enddo
call derivs(xh,yt,dyt)
do i=1,n
yt(i)=y(i)+hh*dyt(i)
enddo
call derivs(xh,yt,dym)
do i=1,n
yt(i)=y(i)+h*dym(i)
dym(i)=dyt(i)+dym(i)
enddo
call derivs(x+h,yt,dyt)
do i=1,n
yout(i)=y(i)+h6*(dydx(i)+dyt(i)+2.*dym(i))
enddo
return
END
! (C) Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software 31j.&i_n..
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