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Pristatymo turinys



• Lygtys su trupmeninio laipsnio elipsiniais operatoriais 
plačiai aptinkamos įvairiose srityse.

• Tokie operatoriai apibrėžiami naudojantis spektrine 
formuluote. Tai leidžia lygtis spręsti Furjė metodu.

• Metodas tinka tik stačiakampėms sritims ir tik tada, kai 
tikrines funkcijos yra žinomos.

• Todėl naudojami racionaliąja aproksimacija grįsti metodai.
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Įvadas



• AAA metodas naudoja baricentrinę racionaliosios funkcijos 
formą ir godžiąją paiešką operatoriaus aproksimacijai rasti.

• Išplėtimo algoritmas įveda papildomą kintamąjį ir sprendžia 
lygtį su įprastu elipsiniu operatoriumi. Lygtis sprendžiama 
naudojant netolygų tinklą, baigtinių tūrių ir tikrinio išskaidymo 
metodais.

• Skaidymo algoritmas skaido operatorių į neigiamo laipsnio ir 
paprastą elipsinį operatorius. Tai leidžia gauti tikslesnę 
aproksimaciją. Toliau naudojama klasikinė skaidymo schema.
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Aptarti metodai
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Skaitiniai eksperimentai

• Straipsnyje nagrinėjamas toks parabolinis 
uždavinys:



• Spręstas vienmatis testinis uždavinys

• Racionaliąja aproksimacija paremtų metodų tikslumas 
priklauso tik nuo diskretizuoto uždavinio spektro.
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Skaitiniai eksperimentai



• Paklaida apibrėžiama kaip tolygioji norma.

• Erdvinis tinklas apibrėžiamas taip.

• Tikslusis sprendinys            skaičiuotas FFT 
metodu.
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Skaitiniai eksperimentai



M

• Uždavinio parametrai:
‒ Erdvės taškų skaičius J = 256.
‒ T = 0.6, kai α = 0.5; T = 0.8, kai α = 0.25.

• AAA metodo parametrai:
‒ Atramos taškų skaičius M = 25,000 intervale                   .

• Išplėtimo metodo parametrai:
‒ Cilindro aukštis Y = 3.
‒ Tinklo adaptavimo laipsniai γ = 5 ir γ = 12.
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Skaitiniai eksperimentai



Eksperimento rezultatų lentelė AAA algoritmui
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Skaitiniai eksperimentai



Eksperimento rezultatų lentelė išplėtimo algoritmui

11

Skaitiniai eksperimentai



Eksperimento rezultatų lentelė skaidymo algoritmui
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Skaitiniai eksperimentai



• Sprendžiamas diferencialinis uždavinys

• Tai yra netiesinė lygtis su nehomogeninėmis kraštinėmis 
sąlygomis.
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Trupmeninio laipsnio elipsinių operatorių 
taikymas reakcijos-difuzijos lygtims



• Uždavinį sprendžiame tokia diskrečiąja schema [1]:

• Schemą linearizuojame prediktoriaus-korektoriaus metodu:
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Trupmeninio laipsnio elipsinių operatorių 
taikymas reakcijos-difuzijos lygtims



• Efektyvesnė schema [2]:
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Trupmeninio laipsnio elipsinių operatorių 
taikymas reakcijos-difuzijos lygtims



• Sprendžiame reakcijos-difuzijos lygtį:

• Naudojamos tokios parametrų reikšmės:
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Trupmeninio laipsnio elipsinių operatorių 
taikymas reakcijos-difuzijos lygtims
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Trupmeninio laipsnio elipsinių operatorių 
taikymas reakcijos-difuzijos lygtims



• Minėti metodai tinka ir netolygiems erdvės tinklams. 
Sprendėme uždavinį su netolygiu tinklu:

• Ir naudodami tokį difuzijos operatorių:
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Trupmeninio laipsnio elipsinių operatorių 
taikymas reakcijos-difuzijos lygtims
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Trupmeninio laipsnio elipsinių operatorių 
taikymas reakcijos-difuzijos lygtims
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Išvados

• AAA algoritmas pasiekia gana didelį tikslumą su nedideliu 
aproksimacijos narių skaičiumi.

• Išplėtimo algoritmas panašų tikslumą pasiekia su žymiai 
didesniu narių skaičiumi. Tačiau jis lengvai lygiagretinamas.

• Skaidymo algoritmas yra tiksliausias, tačiau sunkiai 
lygiagretinamas.

• Reakcijos-difuzijos lygties sprendimą apsunkina 
nehomogeninės kraštinės sąlygos.

• Keičiant α, keičiasi substrato profiliai, atsiranda pasienio 
sluoksnis.

• Kyla klausimas, kokią įtaką nelokali difuzija turi biojutiklio
atsakams?
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