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1. Bevezet®

Az értekezés központi témája parciális di�erenciálegyenletek numerikus módszereinek vizsgálata. Lineáris és

nemlineáris, elliptikus és parabolikus feladatokkal is foglalkozunk. Különös �gyelmet fordítunk nemlineáris

elliptikus egyenletek hatékony iteratív numerikus megoldási módszereinek kifejlesztésére, továbbá ezek im-

plementációjára és numerikus kísérletekre is.

A nemlineáris elliptikus feladatok megoldása során egy, Hilbert- vagy Banach-térben adott, absztrakt

elméleti tételkör segítségével dolgozunk. F® kutatási irányunk Newton-típusú és konjugált gradiens módsz-

erek kifejlesztése, illetve alkalmazásuk klassziukus végeselem módszerekkel kombinálva. Az iteratív módsz-

erek rendkívül részletes összefoglalója található a [Axe96, FK02] monográ�ákban.

Kutatásaink két f®bb csoportba oszthatóak. Els®sorban, olyan problémákat vizsgálunk amelyek nu-

merikus megoldására mind a mai napig nem született kielégító módszer. Konvekció-dominált elliptikus

feladatok esetén Kirby [Kir10] igazolt konvergencia eredményeket, amelyeken jelent®sen tudtunk javítani. A

nemlineáris Schrödinger egyenlet numerikus megoldása során szükségünk van a Karátson és Faragó [KF03]

által kifejlesztett prekondicionált kvázi Newton-módszer komplex Hilbert-terekre való kiterjesztésére.

Másodsorban, részletesen foglalkozunk a bemutatott numerikus módszerek hatékonyságával: az iterációs

módszerek teljesítményét részletesen vizsgáljuk, illetve a Karátson és Korotov [KK09] által konstruált éles

globális a poszteriori hibabecsl® pontosságát is teszteljük. A numerikus kísérleteink alapján javaslatot teszünk

lehetséges fejlesztésekre és kitérünk különböz® gyakorlati, alkalmazásbeli kérdésekre is.

Az értekezés alapjául a szerz® [AKK14, Kov12, Kov14, KK13] cikkei szolgálnak.

2. El®zmények, elméleti összefoglaló

A dolgozatban tárgyalt elliptikus feladatok a következ® általános nemlineáris osztályba tartoznak, b®vebben

ld. [FK02, 6. Fejezet].

Legyen Ω egy megfelel®en sima d-dimenzós nyílt és korlátos tartomány, melynek pereme ∂Ω. A peremet

felosztjuk két részre, a Dirichlet- és a Neumann-peremre, oly módon, hogy ∂Ω = ΓD ∪ ΓN és ΓD ∩ ΓN = ∅
teljesüljenek, valamint ν jelöli a kifelé mutató normálist.

Tekintsük az alábbi, vegyes peremfeltelek mellett adott, nemlineáris elliptikus feladatot:
− div

(
f(x,∇u)

)
+ q(x, u) = g Ω-ban,

u = 0 ΓD-n,

f(x,∇u) · ν + s(x, u) = γ ΓN -n.

(1)

Melynek gyenge alakja:∫
Ω

(
f(x,∇u) · ∇v + q(x, u)v

)
+

∫
ΓN

s(x, u)vdσ =

∫
Ω
gv +

∫
ΓN

γvdσ (v ∈ H1
D(Ω)) , (2)

ahol a Hilbert-tér H1
D(Ω) a következ® módon adott: H1

D(Ω) =
{
u ∈ H1(Ω)

∣∣u|ΓD = 0
}
, egy megfelel®

skalárszorzattal ellátva.
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Jól ismert, [FK02, 6.1 Fejezet], hogy a Riesz reprezentációs tétel segítségével a fenti egyenlet felírható az

〈F (u), v〉 = 〈b, v〉 absztrakt feladatként. A [FK02, 6.4 Tétel] nyomán a feladatnak létezik egy egyértelm¶

gyenge megoldása. Fontos megjegyezni, hogy általánosabb feladatok hasonló módon kezelhet®ek.

3. Konvekció-dominált elliptikus feladatok:

áramvonal menti prekondicionált módszer konvergenciája

A stacionárius konvekció�di�úzió folyamatokat modellez® egyenletek egyik nagyon fontos csoportja a konvekció-

dominált elliptikus feladatok. Az utóbbi években intenzív kutatás folyt ebben a témakörben, hatalmas

irodalommal, például [ESW14, Kir10].

Egy közös pont, hogy a klasszikus végeselem módszer nem alkalmazható ezen feladatokra, hiszen egy elfo-

gadható numerikus megoldás rendkívül �nom rácsot követel. A végeselem módszer egy stabilizált változatát,

az ún. áramvonal menti di�úziós végeselem módszert, használják, b®vebben ld. [ESW14, 3. Fejezet].

A megoldandó lineáris algebrai egyenletrendszert általában valamilyen prekondicionált konjugált gradi-

ens típusú módszerrel oldják meg. Azonban ezek konvergenciáját nagyban befolyásolja a konvekció-dominált

karakter. Pontosabban, a konvergencia lelassul ha az ε di�úziós paraméter kicsi. Prekondicioner használatá-

val ez ekerülhet®, ld. [Kir10]. Az ott igazolt konvergencia tetsz®legesen lelassul mid®n ε→ 0, azaz a konver-

gencia becslésben szerepl® konstansok felrobbannak ahogy ε nullához közelít.

Célunk megmutatni, hogy az áramvonal menti di�úziós taggal prekondicionált módszer konvergenciája

független a di�úziós paramétert®l. Egy speciális �irányvonal menti� Poincaré�Friedrichs egyenl®tlenség segít-

ségével olyan becslést adunk amely, alkalmas vektormez®s esetén, független ε értékét®l. Célunk tehát meg-

mutatni, hogy az áramvonal menti végeselem módszer és az alkalmazott prekondicionáló operátor együtt jól

alkalmazhatóak konvekció-dominált feladatokra. Az elméleti eredményeinket változatos numerikus kísérletek

segítségével illusztráljuk.

A konvekció-dominált feladat

Az egyszer¶ség kedvéért eredményeinket az alábbi egyszer¶ feladat segítségével mutatjuk be:−ε∆u+ w · ∇u = g Ω-ban,

u|∂Ω = 0.

Feltesszük, hogy az Ω ⊂ Rd egy sokszögtartomány. A konvektív vektormez® w ∈ C1(Ω, Rn) divergencia-

mentes, divw = 0, és g ∈ L2(Ω). Általánosabb feladatok megtalálhatóak [AKK14]-ben.

A gyenge egyenletet,

a(u, v) :=

∫
Ω

(
ε∇u · ∇v + (w · ∇u)v

)
=

∫
Ω
gv (v ∈ H1

0 (Ω)),

stabilizáljuk egy új tag segítségével.
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Az irányvonal menti végeselem módszer és prekondicionálás

Legyen Th = {Tk}Kk=1 az Ω egy triangulációja, és Vh ⊂ H1
0 (Ω) a hozzá tartozó (els®fokú) végeselem altér,

ekkor a stabilizált diszkrét feladat:∫
Ω

(
ε∇uh · ∇vh + (w · ∇uh)vh

)
+

K∑
k=1

δk

∫
Tk

(w · ∇uh) (w · ∇vh) =

∫
Ω
g(vh + δw · ∇vh), (3)

∀vh ∈ Vh esetén, ahol δk > 0 adott konstansok minden elemen. Ezt a módszert nevezzük áramvonal menti

végeselem módszernek, ld. [ESW14, 3. Fejezet].

A (3) egyenlet bal oldalát áramvonal menti bilineáris formának hívjuk, aSD, a hozzá tartozó áramvonal

menti 〈., .〉SD skalárszorzat, pedig ennek a szimmetrikus része, amely az ‖.‖2SD normát indukálja.

Nagyon fontos kérdés a δk paraméterek helyes megválasztása. Rögzített, megfelel®en sima vektormez®

esetén gyakori a δ = O(h) választás. Ekkor az áramvonal menti végeselem módszer konvergál, és teljesül hogy

‖u− uh‖SD = O(h3/2), [ESW14, 3. Fejezet]. Fontos megjegyezni, hogy a δk paramétereket ε-tól függetlenül

választjuk.

Az Ac = b diszkrét feladatot prekondicionáljuk a 〈., .〉SD skalárszorzathoz tartozó S merevségi mátrix

segítségével:

S−1Ac = b̃ = S−1b. (4)

Az S prekondicionáló mátrixot áramvonal menti prekondicionáló mátrixnak nevezzük. Vegyük észre, hogy

egyszer¶ esetekben S az A mátrix szimmetrikus része.

Az ekvivalens prekondicionálás nagyon fontos tulajdonsága, hogy a merevségi mátrix megörökli a bi-

lineáris forma korlátait: ha az aSD formára teljesülnek az alábbi becslések

|aSD(uh, vh)| ≤ M‖uh‖SD‖vh‖SD, aSD(uh, uh) ≥ m‖uh‖2SD (∀uh, vh ∈ Vh),

akkor S−1A mátrixra is igazak ugyanezek becslések az S-normára nézve, azaz

|〈S−1Ac, d〉S | ≤ M |c|S |d|S , 〈S−1Ac, c〉S ≥ m |c|2S (∀ c,d ∈ Rd).

Az eddig Kirby [Kir10] által igazolt eredmények: a szokásos Poincaré�Friedrichs egyenl®tlenséget használva

csupán az

M ≤ 1 +
CΩ√
δ0ε

ε-függ® korlát igazolható. Kicsi ε értékek esetén ez a fels® becslés hatalmas, így egyre több iterációra lenne

szükség ahogy ε→ 0. Egyszer¶en megmutatható, hogy az alsó korlát m = 1.

Az ε-független konvergencia eredmények

Az alábbi eredmény kulcsfontosságú az M fels® korlát ε-független becslése során.

3.1 Tétel (áramvonal menti Poincaré�Friedrichs egyenl®tlenség [AKK14]). Legyen w ∈ C1(Ω,Rd), amelyre

w(x) 6= 0 (x ∈ Ω), egy globálisan rekti�kálható vektormez® Ω felett. Ekkor létezik egy Cw > 0 konstans,

amely függ a vektormez®t®l, de független v-t®l, úgy hogy

‖v‖L2(Ω) ≤ Cw ‖w · ∇v‖L2(Ω) (v ∈ H1
0 (Ω)).
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Természetesen, a fenti megszorítások a vektormez®re és a globális rekti�kálhatóságra vonatkozóan eny-

híthat®ek, ld. [AKK14].

Az el®z® becslést használva a következ® konvergencia eredmény igazolható.

3.2 Tétel ([AKK14]). Legyen w ∈ C1(Ω,Rd), amelyre w(x) 6= 0 (x ∈ Ω), egy globálisan rekti�kálható

vektormez® Ω felett. Ekkor a konjugált gradiens módszerek lineáris konvergenciája független az ε paramétert®l.

Pontosabban, a GCG-LS módszer esetében, a reziduális hibára teljesül, hogy(
‖rk‖
‖r0‖

)1/k

≤
(

1− 1

M2

)1/2

=

√
Cw(Cw + 2δ0)

Cw + δ0
(k = 1, 2, . . . , N),

a CGN módszere esetén pedig:(
‖rk‖
‖r0‖

)1/k

≤ 21/kM − 1

M + 1
= 21/k Cw

Cw + 2δ0
(k = 1, 2, . . . , N),

ahol mindkét becslés független ε-tól.

A fenti konvergencia eredményeket több numerikus módszer segítségével illusztráltuk. Az ábrákon a
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Figure 1: PCGNmódszer iterációs számai és CPU id®k különböz®

ε értékekre
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Figure 2: Iterációs számok az új és a régi

korlátokkal

prekondicionált CGN módszer iterációs számai és gépideje látható, az egységkörlapon (−y, x) vektormez®

mellett, illetve az iterációs számok az új és a régi korlátokkal együtt.

4. Hatékony numerikus módszerek összehasonlítása nemlineáris elliptikus

feladatokon

Három hatékony iteratív módszer teljesítményét vizsgáltuk meg, [Kov12]: a gradiens módszert, a Newton-

módszert és a kvázi Newton-módszert hasonlítjuk össze nemlineáris elliptikus feladatok segítségével. Meg-

mutatjuk, hogy számítási id®t tekintve bármelyik módszer lehet a leggyorsabb, igaz a gradiens módszer es-

etében ez inkább kivételes eset. A javasolt kvázi Newton-módszer bizonyul az esetek túlnyomó többségében

a legkevésbé költségesnek. A numerikus kísérleteink alapján javasolunk néhány lehetséges és kifejezetten

egyszer¶ módosítást, amelyek javítanak a módszerek teljesítményén.
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Tekintsük az alábbi nemlineáris parciális di�erenciálegyenletet:− div
(
k(x)∇u

)
+ σ(x)|u|3u = g(x) Ω-ban

k(x)∂νu+ α(x)
(
u− ũ(x)

)
= 0 ∂Ω-n,

(5)

A három iterációs módszer amit alkalmaztunk a modellfeladatra: a gradiens módszer, a Newton-módszer

és a kvázi Newton-módszer (a reakció tag konstans közelítésével). A jól ismert konvergencia eredmények

megtalálhatóak [FK02] vagy [Kov12]. Speciálisan a kvázi Newton-módszer esetében az alábbi tétel igaz.

4.1 Tétel ([Kov12]). Legyen F az (5) feladathoz tartozó gyenge operátor, továbbá legyen Bn a derivált F ′(un)

approximációja. Ekkor léteznek Mn ≥ mn > 0 korlátok, úgy hogy

mn〈Bnv, v〉 ≤ 〈F ′(un)v, v〉 ≤Mn〈Bnv, v〉 (v ∈ H1(Ω), n ∈ N), (6)

ahol Mn = 2, mn =
(
1 + c̃nDd

−1 max{D,αinf
−1}
)−1

minden n ∈ N esetén, D = diam(Ω) ahol Ω ⊂ Rd a

tartomány, c̃n = 2 max
{
σ|un|3

}
és αinf := infΩ α.

4.1 Következmény ([Kov12]). A fenti korlátok az alábbi konvergencia eredményt biztosítják:

lim sup
‖F (un+1)‖
‖F (un)‖

≤ 1− 2

3 + 2Dd−1 lim sup
(
c̃n max{d, αinf

−1}
) .

A numerikus kísérleteink alátámasztják az elméleti konvergencia eredményeket: a gradiens módszer

lineáris, a kvázi Newton-módszer szuperlineáris, míg a Newton-módszer másodrend¶, mind egy mind két

dimenziós feladatok esetén. Numerikusan rácsfüggetlenség is meg�gyelhet®.

A Newton-típusú módszerek között nagyon csekély számítási id® különbség adódott, azonban mindketten

könnyedén felülkerekedtek a gradiens módszeren. Figyelembe véve a megvalósítás nehézségeit, a számítási

id®ket és az említett kis különbséget a szakaszonként konstans prekondicionerrel ellátott kvázi Newton-

módszer használatát javasoljuk. Azonban elméletileg egyik módszer használata sem zárható ki teljesen.

Az itt bemutatott eredmények alapján a továbbiakban f®ként a szakaszonként konstans prekondicionerrel

ellátott kvázi Newton-módszer és a Newton-módszer (bels® konjugált gradiens iterációval) vizsgálatára fogunk

fókuszálni.

5. Nemlineáris feladatok pontos globális a poszteriori hibabecslése

A numerikus analízis egy gyakori és fontos kérdése a numerikus módszerek hibabecslése. Egy pontos globális

a poszteriori hibabecsl®, [KK09], numerikus vizsgáltat végeztük el [Kov14]-ben.

Egy másodrend® kvázilineáris elliptikus feladat segítségével megvizsgáltuk és illusztráltuk a hibabecsl®

pontosságát, hatékonyságát és feltérképeztük a módszer m¶ködését. Különös �gyelmet fordítottunk a meg-

valósítás technikai kérdéseire, és arra hogy a pontosság hogyan javítható minél �olcsóbban�. Ennek kulcsa a

segédfeladat megfelel® megoldásában rejlik: számítási id® befektetésével tetsz®leges pontosság elérhet®.

Tekintsük az F (u) + l = 0 absztrakt feladatot, és a hozzá tartozó modell feladatot:− div
(
a
(
|∇u|2

)
∇u
)

= g Ω-ban

u|∂Ω = 0,
(7)
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amelynek [FK02, 6.4 Tétel] alapján létezik egy egyértelm¶ gyenge megoldása.

A hibát az alábbi energia funkcionál segítségével mérjük:

E(u) = 〈F (u)− F (u∗), u− u∗〉.

A [KK09, 3.1 Tétel]-t a kvázilineáris modell feladathoz igazítva a következ® becslést kapjuk. Legyen uh ∈
W 1,∞(Ω) a (7) feladat gyenge megoldásának egy közelítése. Ekkor tetsz®leges z ∈ L∞(Ω)d, z ∈ H(div,Ω) és

minden w ∈ H1
0 (Ω) esetén

E(uh) ≤ EST
(
uh; z, w

)
:=

(
m−1/2 cΩ ‖ div f(z) + b‖L2(Ω) +

L

2
m−3/2D(uh; z, w)

+
(
〈f(∇uh)− f(z),∇uh − z〉L2(Ω)d +

L

2m
D(uh; z, w) ‖∇uh − z‖L2(Ω)d

)1/2
)2

,

ahol

D(uh; z, w) :=
(
M‖z −∇w‖L2(Ω)d + cΩ‖ div f(z) + b‖L2(Ω)

)
‖∇uh − z‖L∞(Ω)d ,

ahol M ≥ m > 0 a derivált F ′(u) spektrális korlátai, L pedig a Lipschitz konstans, továbbá cΩ > 0 a

Poincaré�Friedrichs egyenl®tlenségben megjelen® konstants.

Oljuk meg a gyenge nemlineáris feladatot valamilyen Newton-típusú módszerrel. Ezután egy fontos

lépés a EST
(
uh; z∗, w∗

)
hibabecsl®ben megjelen® alkalmas z∗ és w∗ paraméterek megválasztása. Az els®

paraméter z∗ esetében ez nem más mint a pontos megoldás u∗ gradiensének egy megfelel® közelítése, amely

[KK09] alapján, egy Gh simító operátor segítségével, legyen z∗ = Gh(∇uh). Ez esetben az alábbi becslés

teljesül:

‖∇u∗ −Gh(∇uh)‖ ≤ ch2, a gyengébb ‖∇u∗ −∇uh‖ ≤ ch

becslés helyett. Végül a második paraméter w∗ legyen az alábbi lineáris segédfeladat gyenge megolása:−∆w = − div z∗ Ω-ban

w|∂Ω = 0.

A hibabecsl®ben megjelen® konstansok az alábbi eredmény szerint adottak.

5.1 Állítás ([Kov14]). A következ® állítások igazak az elasztoplasztikus feszültséget leíró modellfeladathoz

tatozó gyenge F operátorra. A nemlinearitás a(η) = min
{

1.02

1+
√

1− η
3

, a(η0)
}
módon adott, ahol η0 = 2.6.

(i) Léteznek M ≥ m > 0 konstansok, függetlenül u és p megválasztásától, úgy hogy, a deriváltra teljesül:

m‖p‖2 ≤ 〈F ′(u)p, p〉 ≤M‖p‖2,

ahol

m = a(0) = 0.51 és M = a(η0) + 2a′(η0)η0 ≈ 2.046213.

(ii) Továbbá a derivált, F ′ : W 1,∞(Ω)→ B(H1
0 (Ω)), Lipschitz folytonos L ≈ 11.935094 konstanssal.

(iii) Végül a Poincaré�Friedrichs egyenl®tlenségben szerepl® konstants cΩ = 2
π .
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A numerikus kísérleteink azt mutatják, hogy a hibabecsl® jól alklmazható különböz® iterációs módsz-

erekkel, továbbá hogy valóban hatékony és pontos globális a poszteriori hibabecslést tesz lehet®vé, úgy hogy

mindeközben csak néhány konstans kiszámítását teszi szükségessé.

A becslés pontossága szoros összefüggésben van a lineáris segédfeladat megoldásának élességével. Pon-

tosabban, mind EST-ben, mind D-ben a domináns tagok csökkenthet®ek a segédfeladat jobb megoldásával.
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Figure 3: A hiba és a becsült hiba log-log ábrája,

ρ �nomított rácsokon (egy dimenzióban)

h = 1/2k E(uh) EST
(
uh; z∗, w∗) EST /E

1 0.055037791 371.914078575 6757.43

2 0.013856122 19.345738838 1396.18

3 0.003470203 1.329380121 383.08

4 0.000867929 0.098033794 112.95

5 0.000217006 0.007817070 36.02

6 0.000054252 0.000699770 12.89

7 0.000013563 0.000073833 5.44

8 0.000003390 0.000009569 2.82

9 0.000000847 0.000001531 1.80

10 0.000000211 0.000000291 1.37

Table 1: A hiba és a hibabecslés összehasonlítása

az eredeti rácson (egy dimenzióban)

6. Változó prekondicionálás komplex Hilbert-terekben

Ebben a részben egy komplex operátoregyenletekre alkalmazott, változó prekondicionáló operátort alkalmazó,

csillapított Newton-típusú iterációt mutatunk be. A módszer Karátson és Faragó [KF03] valós Hilbert-

terekben adott iterációs eljárásának nemtriviális kiterjesztése komplex terek esetére.

A módszer f® motivációjául a nemlineáris id®függ® Schrödinger egyenlet numerikus megoldása szolgál. A

numerikus megoldás során a Rothe-módszert használjuk [Rot30]: el®ször id®ben diszkretizáljuk a feladatot,

majd az így, minden id®rétegen adódó komplex nemlineáris elliptikus peremértékfeladatokat oldjuk meg a

javasolt új módszerrel.

Igazoljuk a módszer globális konvergenciáját, amely legfeljebb másodrend¶. A prekondicionáló operátor

spektrális ekvivalencia alapján adott, így a f® eredményt megel®zi néhány technikai jelleg¶ lemma, egyébként

a bizonyítás követi a szokásos kvázi Newton-módszerekre vonatkozó eredmények bizonyításának alapgondo-

latát.

El®ször emlékeztetünk a kvantummechanika jól ismert egyenletére, a nemlineáris Schrödinger egyenletre:
1

i
∂tu−∆u+ k|u|2u = g, Ω× (0, T ]-n

u|∂Ω = 0

ahol u : Ω→ C az ismeretlen megoldás, k valamilyen pozitív állandó, és i jelölje a komplex egységvektort.

Alkalmazzuk a Rothe-módszert: az implicit Euler-módszert használva, a következ® elliptikus egyenletet
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kapjuk minden id®lépésben:

1

iτ
uj+1 −∆uj+1 + k|uj+1|2uj+1 =

1

iτ
uj + gj+1,

amelynek gyenge alakja a következ® absztakt egyenletet de�niálja: 〈F (uj+1), v〉 = 0 (v ∈ H) ahol H egy

alkalmas komplex Hilbert-tér.

Csillapított kvázi Newton-módszer mint változó prekondicionálás komplex Hilbert-téren

Ebben a részben részletesen bemutatjuk az új csillapított kvázi Newton-módszert. Az eredeti eredmény

[KF03] igazolása során az operátorok önadjungáltsága játszott kulcsszerepet, ez a komplex esetben nem

használható, így az új bizonyítások direktebbek.

Tekintsük az

F (u) = 0,

absztakt operátoregyenletet, amlyet a következ® tételben bemutatott iterációs módszerrel oldunk meg.

6.1 Tétel ([KK13]). Legyen
(
H, 〈., .〉

)
egy komplex Hilbert-tér, ‖.‖ normával. Legyen az F : H → H operátor

Gâteaux deriváltja egy szimmetrikus, koercív, korlátos operátor, amely Lipschitz folytonos is. Továbbá az F

operátor teljesítse az alábbi feltételeket.

Legyen u∗ ∈ H az F (u) = 0 egyenlet egyértelm¶ megoldása. Tetsz®leges u0 ∈ H kezd®vektor esetén, az

approximáló sorozat (un) ⊂ H az alábbiak szerint adott:

un+1 := un − ηnG−1
n F (un) (n ∈ N),

ahol ηn a csillapító paraméter. Teljesüljenek még továbbá:

(iii) Ha un már adott, akkor válasszuk meg azt az önadjungált Sn ∈ B(H) operátor, amely spektrálisan

ekvivalens ReF ′(un)-nel:

mn〈Snv, v〉 ≤ Re〈F ′(un)v, v〉 ≤Mn〈Snv, v〉 (v ∈ H,n ∈ N)

valamely Mn ≥ mn > 0 konstansokkal, és tegyük fel hogy adott K > 1 és ε > 0 konstansok, úgy hogy

Mn/mn ≤ 1 + 2/
(
ε + Kµ(un)

)
, ahol µ(un) := LΛ2λ−4‖F (un)‖. Továbbá, legyen Gn ∈ B(H) olyan,

amelyre

ReGn =
Mn +mn

2
Sn és ImGn = ImF ′(un).

(iv) A Gn operátorokra teljesüljön, hogy ‖(ReGn)v‖n ≤ ‖Gnv‖n (v ∈ H, n ∈ N), ahol ‖v‖2n = Re〈F ′(un)−1v, v〉.

(v) A csillapító paraméter ηn = min
{

1, 1−Qn
2%n

}
, ahol µ(un) a (iii) feltételben adott, és

Qn =
(
1 + µ(un)

)Mn −mn

Mn +mn
, %n =

2LΛ3/2M2
n

λ7/2(Mn +mn)2
‖F (un)‖

A csillapító paraméter ηn optimális kontrakciót biztosít az n-edik lépésben a ‖.‖∗-normában.
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Ekkor a következ® konvergencia eredmény igaz:

‖un − u∗‖ ≤ λ−1‖F (un)‖ → 0,

azaz a ‖v‖2∗ = Re〈F ′(u∗)−1v, v〉 normát használva:

lim sup
‖F (un+1)‖∗
‖F (un)‖∗

≤ lim sup
Mn −mn

Mn +mn
< 1.

Ráadásul, ha teljesül még, hogy Mn/mn ≤ 1 + c1‖F (un)‖γ (n ∈ N) valamely c1 > 0 és 0 < γ ≤ 1

konstansokkal, akkor igaz a ‖F (un+1)‖∗ ≤ d1‖F (un)‖1+γ
∗ , becslés, valamely d1 > 0 mellett.

Az el®bbi tétel feltételei gyengíthet®ek. Elegend® csupán lokális korlátosságot és Lipschitz folytonosságot

feltennünk.

6.1 Állítás ([KK13]). Teljesüljenek a 6.1 Tétel feltételei, úgy hogy a korlátosság és a Lipschitz folytonosság

csupán lokálisan teljesül:

|〈F ′(u)v, w〉| ≤ Λ(‖u‖) ‖v‖ ‖w‖ és ‖F ′(u)− F ′(v)‖ ≤ L(max{‖u‖, ‖v‖}) ‖u− v‖

alkalmas nem csökken® Λ, L : R+ → R+ függvényekkel. Ekkor a fenitekhez hasonló konvergencia igaz.

A f® motivációnk, a nemlineáris Schrödinger egyenlet id®diszkretizációja esetén erre az általánosabb

eredményre van szükség. Az alábbi állítást igazoltuk.

6.2 Tétel ([KK13]). Legyen F az id®diszkretizáció során kapott elliptikus operátor, legyen továbbá Gn :=
Mn+mn

2 Sn + i ImF ′(un) a derivált F ′(un) közelítése. Ekkor a 6.1 Állítás feltételei teljesülnek, ahol Mn ≥
mn > 0 az alábbiak:

mn =
1

1 +K2
2,Ω maxωn

, Mn = 1 + 3kK4
4,Ω‖un‖2 .

7. Egy általános programcsomag

Az évek során egyre szaporodott azon különböz® feladatok száma, amelyek numerikus megoldására már ren-

delkeztünk valamilyen kóddal. Egy id® után természetesen adódott, hogy ezeket a programokat egységesít-

sük, így létrehozva egy általános programcsomagot azzal a céllal, hogy nagyon általános parabolikus parciális

di�erenciálegyenlet rendszereket oldjunk meg. Itt ezt a nemtriviális �mellékterméket� ismertetjük.

Tekintsük az alábbi parabolikus problémát az Ω ⊂ R2 tartományon, ahol a perem ∂Ω = ΓD ∪ ΓN ,

ΓD ∩ ΓN = ∅. Legyen u = u(x, t):

∂tu− div
(
k(x, t)∇u

)
+ w(x, t) · ∇u+ q(x, t, u) = g(x, t) (x ∈ Ω, t ∈ (0, T )),

u(x, t) = u0(x, t) (x ∈ ΓD, t ∈ (0, T )),

∂νk(x,t)u+ s(x, t, u) = γ(x, t) (x ∈ ΓN , t ∈ (0, T )),

u(x, 0) = u0(x, 0) (x ∈ Ω).

Továbbá, a szemilineáris tagban, illetve a Neumann-peremen csatolt, r egyenletb®l álló rendszerek is megold-

hatóak. A kód képes továbbá a Γ görbén interface feltétellel ellátott feladatok megoldására is.

Az egyik legfontosabb tulajdonság a fejlesztés során a felhasználóbarát m¶ködés volt, azaz hogy a kód

minimális felhasználói beavatkozást követeljen.
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Diszkretizációk és a felhasznált numerikus módszerek

A Rothe-módszert alkalmazzuk, a végeselem módszerrel kombinálva. Az adódó nemlineáris elliptikus fe-

ladatokat pedig egy küls®�bels® iterációt alkalmazó módszerrel oldjuk meg. A küls® iteráció egy csillapított

inegzakt Newton-módszer, a fellép® lineáris segédfeladatokat pedig egy prekondicionált konjugált gradiens

módszer segítségével oldjuk meg, ld. [Axe96, FK02]. Prekondicionáló operátorként a nemlineáris operátor

lináris f®részét használjuk, [FK02, 8.2.4 Fejezet]. Ez lehet®vé teszi, hogy a segédfeladat r kissebb részre essen

szét. A térbeli végeselemes diszkretizáció során Lagrange-féle bázisfüggvényeket használunk, azaz referencia

alapú mátrix összef¶zést implementáltunk.
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