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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Чисельне розв’язування мiшаних задач для
гiперболiчних рiвнянь у тривимiрних областях є важливою проблемою об-
числювальної математики. Одним з ефективних пiдходiв до розв’язання
цiєї проблеми є перехiд до еквiвалентних цим задачам граничних iнте-
гральних рiвнянь, якi залежать вiд часової змiнної (ЧГIР). Такi ЧГIР
виникають при побудовi розв’язкiв мiшаних задач за допомогою потенцi-
алу простого чи подвiйного шару iз запiзненням або ж їх комбiнацiї.

Уперше прикладнi аспекти використання ЧГIР були дослiдженi А. Бам-
берґером (A. Bamberger) i Т. Ха Донгом (T. Ha Duong). Зокрема ними
був обґрунтований метод Ґальоркiна з дискретизацiєю ЧГIР за часовою
та просторовими змiнними. Але практичне застосування методу Ґальор-
кiна було пов’язано зi значними технiчними труднощами, причиною яких
є так зване запiзнення — специфiчна залежнiсть густин потенцiалiв вiд
часової та просторових змiнних, що зумовлює складнi алгоритми iнте-
грування на фрагментах граничної поверхнi, контури яких змiнюються
в часi. У сучасних публiкацiях пропонують рiзнi способи вирiшення цi-
єї проблеми, зокрема, С. Зойтер (S. Sauter) i А. Вейт (A. Veit) побуду-
вали для цього спецiальнi базиснi функцiї, П. Й. Девiс (P. J. Davies) i
Д. Б. Дункан (D. B. Duncan) розробили стабiлiзуючi алгоритми, Ю. Ши
(Y. Shi), М.-Й. Ся (M.-Y. Xia), Р.-Ш. Чень (R.-Sh. Chen), Е. Мiхельссен
(E. Michielssen), М. Лу (M. Lu), Е. П. Стефан (E. P. Stephan), М. Май-
шак (M. Maischak) i Е. Остерманн (E. Ostermann) використали спецiальнi
просторовi квадратури.

Також iснують пiдходи, якi використовують дискретизацiю ЧГIР ли-
ше за просторовими змiнними, а для врахування залежностi вiд часо-
вої змiнної запроваджують спецiальнi процедури. Зокрема, Х. Любiчем
(Ch. Lubich) було запропоновано використати метод квадратури згортки
(МКЗ), який ґрунтується на використаннi чисельних методiв розв’язува-
ння звичайних диференцiальних рiвнянь. Рiзнi аспекти МКЗ дослiдженi
в працях Дж. Балланi (J. Ballani), Л. Банджая (L. Banjai), М. Шанца
(M. Schanz), Г. Антеса (H. Antes), В. Гакбуша (W. Hackbusch), Л. Кiль-
горна (L. Kielhorn), В. Кресса (W. Kress), С. А. Зойтера (S. A. Sauter),
Ф. Й. Саяса (F.-J. Sayas), А. Р. Лалiени (A. R. Laliena), Дж. М. Меленка
(J. M. Melenk), М. Меcснера (M. Messner) та iн. Зазначимо, що у випадку
обмеженої областi цей метод iдейно близький до безпосереднього зведен-
ня гiперболiчних задач до задач Кошi за допомогою скiнченних елементiв
чи скiнченних рiзниць (див., наприклад, працi А. А. Самарського, В. Тру-
шевського, Г. А. Шинкаренка i Н. Щербини).
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Також успiшно долати зазначенi вище проблеми можна i за допомогою
iнтегральних перетворень за часовою змiнною. Зокрема, перетворенням
Лаґерра (ПЛ) мiшанi задачi зводяться до крайових задач для нескiнчен-
них трикутних систем елiптичних рiвнянь. У випадку канонiчних обла-
стей поєднання ПЛ з аналiтичним розв’язуванням отриманих елiптичних
задач було запропоноване В. А. Галазюком i використовувалося Г. Т. Су-
лимом, I. М. Турчином та iншими. Для розв’язування мiшаних задач для
рiвнянь хвильового, теплопровiдностi та телеграфного в областях довiль-
ної геометрiї поєднання ПЛ з методом граничних елементiв (МГЕ) вико-
ристовувалось в працях Й. В. Людкевича, А. О. Музичука, Р. С. Хапка,
Р. Б. Скаскiва, А. А. Переймибiди, В. Г. Вавричука та iн. Безпосередньо
до ЧГIР, якi виникають при розв’язуваннi задачi Дiрiхле для хвильово-
го рiвняння за допомогою потенцiалу простого шару iз запiзненням, ПЛ
було застосовано в роботах Б. А. Остудiна та Р. М. Пасiчника. Зазна-
чимо, що вiдповiднi методи були реалiзованi з використанням результа-
тiв дослiджень граничних iнтегральних рiвнянь в працях М. Костабеля
(M. Costabel), Ґ. Ц. Сяо (G. C. Hsiao) i В. Л. Вендленда (W. L. Wendland),
В. Мак-Лiна (W. McLean), Й. К. Неделеця (J. C. Nedelec), О. Штайн-
баха (O. Steinbach), Й. В. Людкевича, Ю. М. Сибiля. Поєднання ПЛ з
МГЕ продемонструвало у згаданих вище дослiжденнях ефективнiсть зна-
ходження чисельних розв’язкiв мiшаних задач. Однак залишилися вiд-
критими питання, пов’язанi зi строгим обґрунтуванням такого пiдходу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiя виконана у Львiвському нацiональному унiверситетi iменi Iва-
на Франка на кафедрi програмування в рамках держбюджетних науково-
дослiдних тем «Чисельне розв’язування задач математичної фiзики i тео-
рiї графiв та їх прикладне застосування. Розробка онлайнових систем
для навчання програмуванню» та «Комп’ютерне моделювання процесiв i
явищ. Розробка навчальних комп’ютерних систем» (номери держреєстра-
цiї: 0112U003756, 2012–2014 рр.; 0115U006008, 2015–2017 рр.).

Мета i завдання дослiдження. Мета роботи — розробка та об-
ґрунтування нових ефективних чисельних методiв розв’язування мiша-
них задач Дiрiхле i Неймана для хвильового рiвняння.

Досягнення зазначеної мети передбачає виконання таких завдань:
1) узагальнити ПЛ на функцiї, якi залежать вiд часової змiнної та

набувають значень у гiльбертових просторах;
2) довести iснування узагальнених розв’язкiв дослiджуваних задач у

функцiйних просторах, до елементiв яких застосовне ПЛ;
3) розробити i обґрунтувати МГЕ для знаходження чисельних розв’яз-
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кiв розглядуваних задач;
4) виконати програмну реалiзацiю МГЕ для наближеного розв’язу-

вання розглядуваних задач у тривимiрному просторi;
5) здiйснити апробацiю розроблених методiв на модельних задачах

для з’ясування областi їхньої застосовностi та пiдтвердження до-
стовiрностi отриманих теоретичних результатiв.

Об’єкт дослiдження — мiшанi задачi для хвильового рiвняння.
Предмет дослiдження — методи розв’язування мiшаних задач з кра-

йовими умовами Дiрiхле i Неймана для хвильового рiвняння.
Методи дослiдження. У дисертацiї застосованi методи математично-

го i функцiонального аналiзу та обчислювальної математики.

Наукова новизна отриманих результатiв. Дослiджено мiшанi
задачi з крайовими умовами Дiрiхле та Неймана для однорiдного хви-
льового рiвняння з однорiдними початковими умовами. Щодо цих задач
уперше отримано такi результати:

— обґрунтовано перетворення Лаґерра на просторах функцiй, якi за-
лежать вiд часової змiнної та набувають значення в гiльбертових
просторах;

— побудовано та обґрунтовано подання узагальнених розв’язкiв дос-
лiджуваних задач у виглядi рядiв Фур’є — Лаґерра, використову-
ючи потенцiали iз запiзненням i перетворення Лаґерра;

— зведено мiшанi задачi до еквiвалентних систем граничних iнте-
гральних рiвнянь, для яких доведено iснування i єдинiсть розв’яз-
кiв у вiдповiдних просторах, а також обґрунтовано застосування
методу Ґальоркiна для знаходження наближених розв’язкiв;

— розроблено та реалiзовано швидкий метод граничних елементiв
для знаходження коефiцiєнтiв розвинення розв’язкiв мiшаних за-
дач в ряди Фур’є — Лаґерра та отримано асимптотичнi оцiнки
похибок вiдповiдних частинних сум;

— розроблено програмне забезпечення для розв’язування дослiджу-
ваних задач; теоретичнi дослiдження та ефективнiсть розроблених
в дисертацiї методiв перевiрено на основi результатiв обчислюваль-
них експериментiв для модельних задач.

Практичне значення отриманих результатiв. Результати ди-
сертацiї є внеском у розробку чисельних методiв розв’язування мiшаних
задач для хвильового рiвняння. Розробленi методи та програмне забезпе-
чення можна використовувати для розв’язування мiшаних задач для гi-
перболiчних рiвнянь. Отриманi результати мiстяться у звiтах НДЧ Львiв-
ського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка (2010–2016 рр.).
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Особистий внесок здобувача. Усi результати, винесенi на захист,
автор дисертацiї отримав особисто. У роботах, виконаних у спiвавторствi,
здобувачу належать такi результати: в працi [1] — доведення тверджень
про подання розв’язку, виведення рекурентної формули для трансфор-
мант розв’язку; в працi [2] — доведення тверджень про вигляд розв’язку
та властивостi узагальненого розв’язку задачi Дiрiхле; в працi [3] — дослi-
дження властивостей густини потенцiалу простого шару та властивостей
оберненого оператора ПЛ; в працi [4] — дослiдження збiжностi розвинен-
ня густини потенцiалу подвiйного шару в ряд Фур’є — Лаґерра; в працi [5]
— оцiнка похибки наближення густини потенцiалу, реалiзацiя чисельного
експерименту й аналiз його результатiв.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi тези дисертацiї обго-
ворювалися на наукових семiнарах кафедри програмування (Львiвський
нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, 2010–2017 рр.), на мiж-
народних семiнарах International seminar: Workshop on direct and inverse
problem of electromagnetic and acoustic wave theory (м. Львiв, м. Тбiлi-
сi, 2007–2015 рр.), на мiжнароднiй конференцiї «Iнтегральнi рiвняння —
2010» (м. Львiв, 2010 р.), на всеукраїнських конференцiях «Сучаснi про-
блеми прикладної математики та iнформатики» (м. Львiв, 2004–2015 рр.).

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiї опублiковано в п’яти стат-
тях [1–5] у фахових наукових виданнях з перелiку, затвердженого МОН
України, з них три статтi у виданнях, що входять у наукометричнi бази
даних (стаття [3] — у журналi, що належать до мiжнародної бази да-
них Index Copernicus; стаття [4] — у мiжнароднiй базi даних Zentralblatt
MATH; стаття [5] — у мiжнароднiй базi даних Scopus та Index Coperni-
cus), та додатково висвiтленi в 14 тезах доповiдей наукових конференцiй
[6–19] (матерiали [10, 14–16, 18, 19] представленi в мiжнароднiй базi даних
Scopus).

Структура дисертацiї. Дисертацiйна робота складається зi всту-
пу, п’яти роздiлiв, що мiстять 13 таблиць i 17 рисункiв, висновкiв, списку
використаних джерел (95 позицiй) та додатку зi списком публiкацiй здо-
бувача. Повний обсяг роботи становить 142 сторiнки.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiйної роботи, ви-
значено об’єкт i предмет дослiдження, сформульовано мету й основнi зав-
дання, наукове та практичне значення отриманих результатiв, зв’язок з
науковими програмами та темами, вiдзначено особистий внесок автора в
публiкацiях за темою дисертацiї, наведено вiдомостi про апробацiю ре-
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зультатiв дисертацiї.
У роздiлi 1 подано огляд стану проблеми за тематикою дослiдження

та наведено схематичний опис методiв, якi розробленi в дисертацiї. В пiд-
роздiлi 1.1 зроблено огляд лiтератури за основними складовими части-
нами дослiдження. В пiдроздiлi 1.2 введено об’єкт дослiдження, а саме:
мiшанi задачi Дiрiхле та Неймана для хвильового рiвняння в однозв’язнiй
областi Ω ∈ R3 з лiпшицевою межею Γ. Нехай R+ := (0,∞), Q := Ω×R+,
Σ := Γ×R+, ν(x) — одиничний вектор нормалi до поверхнi Γ в точцi x ∈ Γ,
спрямованої в Ω+ := R3 \ Ω. Розглядаємо однорiдне хвильове рiвняння

∂2u(x, t)

∂t2
−∆u(x, t) = 0, (x, t) ∈ Q, (1)

де ∆ =
3∑
i=1

∂2/∂x2
i — оператор Лапласа, i задачi для нього: знайти фун-

кцiю u(x, t), (x, t) ∈ Q, яка задовольняє (в певному сенсi) рiвняння (1),
однорiднi початковi умови

u(x, 0) = 0,
∂u(x, 0)

∂t
= 0, x ∈ Ω, (2)

та одну з таких крайових умов:
— умова Дiрiхле:

u(x, t) = g(x, t), (x, t) ∈ Σ; (3)

— умова Неймана:
∂ν(x)u(x, t) = g(x, t), (x, t) ∈ Σ, (4)

де ∂ν — оператор нормальної похiдної.
Далi назвемо задачу (1)–(3) задачею Дiрiхле, а задачу (1), (2), (4) —

задачею Неймана.
Для побудови розв’язкiв вказаних задач ми використовуємо потенцiа-

ли iз запiзненням, вiдповiдно, простого та подвiйного шарiв:

(Sµ)(x, t) :=
1

4π

∫
Γ

µ(y, t− |x− y|)
|x− y|

dΓy, (x, t) ∈ Q, (5)

(Dλ)(x, t) :=
1

4π

∫
Γ

ν(y) · ∇y
(
λ(z, t− |x− y|)
|x− y|

)∣∣∣∣
z=y

dΓy, (x, t) ∈ Q, (6)

де µ : Γ × R → R i λ : Γ × R → R — густини. Вiдомо, що якщо функцiї
µ(y, τ) i λ(y, τ), (y, τ) ∈ Γ × R, є достатньо гладкими та µ(y, τ) = 0 i
λ(y, τ) = 0 при y ∈ Γ, τ 6 0, то функцiї

u(x, t) = (Sµ)(x, t), (x, t) ∈ Q, (7)
i

u(x, t) = (Dλ)(x, t), (x, t) ∈ Q, (8)
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задовольняють у класичному розумiннi хвильове рiвняння (1) i початковi
умови (2). Тодi, щоб функцiя (7) або (8) була розв’язком мiшаної задачi,
залишається знайти таку густину вiдповiдного потенцiалу, щоб вiн задо-
вольняв (у певному сенсi) потрiбну крайову умову. Такий пiдхiд приво-
дить до ЧГIР, i наша мета — розробити однотипнi методи для їх розв’я-
зування.

У пiдроздiлi 1.3 схематично описано знаходження чисельного розв’яз-
ку задачi Дiрiхле за допомогою потенцiалу простого шару iз запiзненням.
Для знаходження розв’язку µ вiдповiдного ЧГIР

(Vµ)(x, t) :=
1

4π

∫
Γ

µ(y, t− |x− y|)
|x− y|

dΓy = g(x, t), (x, t) ∈ Σ, (9)

використано розвинення функцiй у ряди Фур’є — Лаґерра за полiномами
Лаґерра {Lj(σ·)}j∈N0

, де N0 := N ∪ {0}, N — множина натуральних чи-
сел, σ > 0 — параметр. Вони утворюють ортогональний базис у просторi
L2
σ(R+) функцiй v : R+ → R таких, що

∫
R+

|v(τ)|2e−στdτ < ∞, а отже,

v(τ) =
∞∑
j=0

vj Lj(στ), τ ∈ R+, де vj := σ
∫
R+

v(τ)Lj(στ) e−στdτ (j ∈ N0) —

коефiцiєнти Фур’є — Лаґерра функцiї v. Для густини µ розвинення має
такий вигляд:

µ(y, τ) =


∞∑
j=0

µj(y)Lj(στ), y ∈ Γ, τ ∈ R+,

0, y ∈ Γ, τ ∈ R \ R+,
(10)

де µj (j ∈ N0) — коефiцiєнти Фур’є — Лаґерра. Врахувавши запiзнення
t − |x − y| в густинi, отримано таке розвинення лiвої частини ЧГIР (9):

(Vµ)(x, t) =
∞∑
j=0

(
j∑
i=0

(Vj−iµi)(x)

)
Lj(σt), x, y ∈ Γ, t ∈ R+,

де (Vkξ)(x) :=
∫
Γ

ξ(y)ek(x− y) dΓy, x ∈ Γ,

e0(z) := e−σ|z|

4π|z| , ek(z) := (Lk(z)−Lk−1(z))e−σ|z|

4π|z| , k ∈ N.
Якщо розвинути також функцiю g та прирiвняти вирази при полiно-

мах Лаґерра з однаковими номерами, то отримаємо нескiнченну трикутну
систему ГIР для знаходження коефiцiєнтiв µ0, µ1, ... розвинення густини
µ

j∑
i=0

(Vj−iµi)(x) = gj(x), x ∈ Γ, j ∈ N0. (11)

Очевидно, що цю систему можна подати як послiдовнiсть рiвнянь
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(V0µ0)(x) = g0(x),
(V0µ1)(x) = g̃1(x),
. . . . . . . . .

(V0µj)(x) = g̃j(x), j ∈ N, x ∈ Γ,
. . . . . . . . .

(12)

правi частини g̃j (j > 1) яких залежать вiд розв’язкiв попереднiх рiвнянь

g̃j(x) := gj(x)−
j−1∑
i=0

(Vj−iµi)(x), j ∈ N. Якщо звiдси визначити коефiцiєнти

µj , то розв’язок задачi Дiрiхле можна подати у виглядi суми ряду

u(x, t) =

∞∑
j=0

( j∑
i=0

(Sj−iµi)(x)

)
Lj(σt), (x, t) ∈ Q, (13)

де (Skξ)(x) :=
∫
Γ

ξ(y)ek(x−y) dΓy, k ∈ N0, x ∈ Ω. При чисельному розв’язу-

ваннi вибирають (з певних мiркувань) значення параметра N i подають
наближений розв’язок задачi Дiрiхле як частинну суму ряду (13), обме-
жуючись N + 1 доданком. Для цього знаходять розв’язки µ0, µ1, ..., µN
послiдовностi ГIР (12) i в точках областi Ω обчислюють значення функцiй
u0(x), u1(x), ..., uN (x) за формулою

uj(x) :=

j∑
i=0

Sj−iµi(x), x ∈ Ω. (14)

Вiдтак значення наближеного розв’язку задачi можна знаходити за фор-
мулою

ũN (x, t) =

N∑
j=0

uj(x)Lj(σt), (x, t) ∈ Q. (15)

У пiдроздiлi 1.4 описано розв’язування задачi Неймана за допомо-
гою потенцiалу подвiйного шару iз запiзненням. У цьому випадку ЧГIР
має вигляд

(Wλ)(x, t) = g(x, t), (x, t) ∈ Σ, (16)

де W означає нормальну похiдну потенцiалу D: (Wλ)(x, t) := 1
4πν(x) ·

lim
x′→x

∇x′
∫
Γ

ν(y) · ∇y
(
λ(z,t−|x′−y|)
|x′−y|

)∣∣∣∣
z=y

dΓy. Тут x′ := x − εν(x) — точки в

Ω, близькi до точок x ∈ Γ, ε > 0. Для розв’язування ЧГIР (16) також
використано розвинення Фур’є — Лаґерра для функцiй λ та g i отримано
нескiнченну трикутну систему ГIР

j∑
i=0

(Wj−iλi)(x) = gj(x), x ∈ Γ, j ∈ N0, (17)
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де λj i gj — вiдповiднi коефiцiєнти Фур’є — Лаґерра функцiй λ i g,

(Wkξ)(x) :=
1

4π
ν(x) · lim

x′→x
∇x′

∫
Γ

ξ(y)ν(y) · ∇yek(x′ − y)dΓy, ∈ N0. (18)

Подiбно до системи (11), розглядаємо її як послiдовнiсть ГIР. Пiсля розв’я-
зування цiєї системи розв’язок задачi Неймана можна подати у виглядi
суми ряду

u(x, t) =

∞∑
j=0

( j∑
i=0

Dj−iλi(x)

)
Lj(σt), (x, t) ∈ Q, (19)

де (Dkξ)(x) := 1
4π

∫
Γ

ξ(y)ν(y)·∇yek(x−y)dΓy, k ∈ N0, x ∈ Ω. При чисельно-

му розв’язуваннi вибирають значення параметра N , знаходять розв’язки
λ0, λ1, ..., λN з ГIР (17) i обчислюють значення функцiй u0(x), u1(x), ...,
uN (x) за формулою

uj(x) :=

j∑
i=0

Dj−iλi(x), x ∈ Ω. (20)

Пiсля цього для наближеного розв’язку задачi Неймана використовують
частинну суму (15), трактуючи її коефiцiєнти вiдповiдно до (20).

У роздiлi 2 дано означення узагальнених розв’язкiв дослiджуваних
задач i сформульовано теореми, якi обґрунтовують перехiд до систем ГIР
за допомогою ПЛ. Необхiднi для цього функцiйнi простори введено в пiд-
роздiлi 2.1 . Зокрема, L2(Ω) позначає простiр Лебега iнтегровних з ква-
дратом функцiй v : Ω → R зi скалярним добутком (v, w)L2(Ω) :=

∫
Ω

vwdx,

v, w ∈ L2(Ω) i нормою ‖v‖L2(Ω) :=
√

(v, v)L2(Ω). H1(Ω) — це простiр Собо-
лєва функцiй v ∈ L2(Ω), якi мають узагальненi похiднi vx1

, vx2
, vx3

з L2(Ω)
зi скалярним добутком (v, w)H1(Ω) :=

∫
Ω

(∇v · ∇w + vw) dx, v, w ∈ H1(Ω) та

нормою ‖v‖H1(Ω) :=
√

(v, v)H1(Ω), v ∈ H1(Ω). Позначимо H1/2(Γ) простiр
слiдiв елементiв H1(Ω) на поверхнi Γ, γ0 : H1(Ω) → H1/2(Γ) — опе-
ратор слiду, H−1/2(Γ) :=

(
H1/2(Γ)

)′ — спряжений до H1/2(Γ) простiр,
< ·, · >Γ — вiдношення двоїстостi на H−1/2(Γ)×H1/2(Γ).

Нехай X — гiльбертiв простiр зi скалярним добутком (·, ·)X i поро-
дженою ним нормою || · ||X , σ > 0 — яке-небудь число. Позначимо через
L2
σ(R+;X) ваговий простiр Лебега з вагою ρσ(t) = e−σt, t ∈ R+, елемен-

тами якого є вимiрнi функцiй v : R+ → X, такi, що
∫
R+

||v(t)||2X e−σtdt <∞,

зi скалярним добутком (v, w)L2
σ(R+;X) =

∫
R+

(
v(t), w(t)

)
X

e−σtdt, v, w ∈

L2
σ(R+;X) i нормою ‖v‖L2

σ(R+;X) =
√

(v, v)L2
σ(R+;X), v ∈ L2

σ(R+;X). За-
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значимо, що простiр L2
σ(R+;X) є повним.

Для довiльного m ∈ N визначимо ваговий простiр Соболєва
Hm
σ (R+;X) := { v ∈ L2

σ(R+;X) | v(k) ∈ L2
σ(R+;X), k = 1,m} з нормою

‖v‖Hmσ (R+;X) =
( m∑
k=0

∥∥v(k)
∥∥2

L2
σ(R+;X)

)1/2. Тут похiднi v(k) розумiємо в сен-

сi розподiлiв зi значеннями у просторi X. Зауважимо, що H1
σ(R+;X) ⊂

C(R+;X). Для побудови розв’язкiв мiшаних задач використовуватиме-
мо пiдпростори вiдповiдних вагових просторiв Соболєва, елементи яких
продовжуються нулем для недодатних значень аргументу. Визначимо ще
такi простори: L2

loc(R+;X) := {v : R+ → X − вимiрна | ||v(·)||X ∈
L2(0, τ) ∀τ > 0}, H1

loc(R+;X) := {v ∈ L2
loc(R+;X)| v′ ∈ L2

loc(R+;X)}.
У пiдроздiлi 2.2 для зручнiшого запису спiввiдношень iз послiдов-

ностями, що складаються з елементiв деякої множини X, запропоновано
позначати їх лiтерою жирного накреслення i подавати у виглядi вектора-
стовпця v := (v0, v1, ...)

>, вважаючи, що v(k) = 0 при k < 0. Множину
всеможливих послiдовностей елементiв множини X позначимо через X∞.

Нехай X — гiльбертiв простiр зi скалярним добутком (·, ·)X i породже-
ною ним нормою || · ||X . Будемо розглядати гiльбертiв простiр l2(X) :={
v ∈ X∞ |

∞∑
j=0

‖vj‖2X < +∞
}
зi скалярним добутком (v,w) =

∞∑
j=0

(vj , wj)X ,

v,w ∈ l2(X) i нормою ||v||l2(X) :=
( ∞∑
j=0

‖vj‖2X
)1/2, v ∈ l2(X).

Означення 2.1. Нехай X, Y , Z — якi-небудь множини, q : X × Y →
Z — деяке вiдображення. Пiд q-згорткою послiдовностей u ∈ X∞ i v ∈
Y∞ розумiтимемо послiдовнiсть w := (w0, w1, ...)

> ∈ Z∞, члени якої зна-

ходять за правилом wj :=
j∑
i=0

q (uj−i, vi) ≡
j∑
i=0

q (ui, vj−i) , j ∈ N0. Корот-

ко q-згортку u i v записують у виглядi w = u ◦
q
v.

Коли X = L(Y,Z) — простiр лiнiйних операторiв, якi дiють з простору
Y в простiр Z, i q(A, v) := Av, A ∈ L(Y,Z), v ∈ Y , для компонентiв q-
згортки довiльних послiдовностей A ∈

(
L(Y,Z)

)∞ i v ∈ Y∞ матимемо

формулу wj =
j∑
i=0

Aj−ivi, j ∈ N0, i писатимемо w := A ◦
Z
v.

У пiдроздiлах 2.3 i 2.4 дано означення узагальнених розв’язкiв за-
дач Дiрiхле та Неймана i сформульовано теореми щодо їхнiх властиво-
стей.

Означення 2.2. Нехай g ∈ L2
loc(R+;H1/2(Γ)). Узагальненим розв’яз-

ком задачi (1)–(3) називатимемо функцiю u ∈ H1
loc(R+;L2(Ω)) ∩ L2

loc(R+;
H1(Ω)), яка задовольняє першу з початкових умов (2), крайову умову
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та iнтегральну тотожнiсть
∫∫
Q

(
u′v′ − ∇u · ∇v

)
dxdt = 0 для будь-яких

v ∈ H1(R+;L2(Ω))∩L2(R+;H1(Ω)), таких, що supp v — обмежена множи-
на i γ0v(·, t) = 0 для майже всiх t ∈ R+.

Використовуючи операцiю q-згортки, послiдовнiсть u, визначену фор-
мулою (14), подано у такому виглядi:

u(x) =
(
S ◦
H1(Ω)

µ
)
(x), x ∈ Ω. (21)

Тут послiдовнiсть S складається з операторiв Sk : H−1/2(Γ)→ H1(Ω)), k ∈
N0, а послiдовнiсть µ — з коефiцiєнтiв Фур’є — Лаґерра функцiї µ. За ана-
логiєю систему ГIР (11) можна переписати так:

V ◦
H1/2(Γ)

µ = g в l2(H1/2(Γ)), (22)

де g — послiдовнiсть коефiцiєнтiв Фур’є — Лаґерра функцiї g, яка задана
у крайовiй умовi Дiрiхле (3).

Теорема 2.1. Нехай g ∈ Hm+4
σ0

(R+;H1/2(Γ)) для деяких σ0 > 0 i m ∈
N0. Тодi iснує єдиний узагальнений розв’язок задачi (1)–(3), вiн належить
до простору Hm+1

σ0
(R+;H1(Ω)), i для довiльного σ > σ0 правильна така

його оцiнка: ||u||Hm+1
σ (R+;H1(Ω)) 6 C||g||Hm+4

σ (R+;H1/2(Γ)), де C > 0 — стала,
яка вiд g не залежить.

Крiм того, узагальнений розв’язок задачi (1)–(3) можна подати у ви-
глядi збiжного в просторi L2

σ0
(R+;H1(Ω)) ряду (13), коефiцiєнти якого ви-

значаються через елементи послiдовностi µ ∈ l2(H−1/2(Γ)), що є розв’яз-
ком системи ГIР (22), у якiй g ∈ l2(H1/2(Γ)) — послiдовнiсть коефiцiєнтiв
Фур’є — Лаґерра функцiї g.

Означення 2.3. Нехай g ∈ L2
loc(R+;H−1/2(Γ)). Узагальненим розв’яз-

ком задачi (1), (2), (4) називатимемо функцiю u ∈ H1
loc(R+;L2(Ω)) ∩

L2
loc(R+;H1(Ω)), яка задовольняє першу з початкових умов (2) та iнте-

гральну тотожнiсть
∫∫
Q

(
∇u · ∇v − u′v′

)
dxdt =

∫∫
Σ

gγ0vdΓdt для будь-яких

v ∈ H1(R+;L2(Ω))∩L2(R+;H1(Ω)), таких, що supp v — обмежена множи-
на.

За аналогiєю з попереднiм випадком, послiдовнiсть u коефiцiєнтiв роз-
винення потенцiалу подвiйного шару iз запiзненням, визначених форму-
лою (20), можна подати у виглядi q-згортки

u(x) =
(
D ◦
H1(Ω)

µ
)
(x), x ∈ Ω. (23)

Тут послiдовнiстьD складається з операторiвDk : H1/2(Γ)→ H1(Ω)), k ∈
N0, а λ — послiдовнiсть коефiцiєнтiв Фур’є — Лаґерра функцiї λ. Вiдпо-
вiдно систему ГIР (17) можна переписати так:

W ◦
H−1/2(Γ)

λ = g в l2(H−1/2(Γ)), (24)
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де W : l2(H1/2(Γ)) → l2(H−1/2(Γ)) — граничний оператор, компоненти
якого визначенi в (18), g — послiдовнiсть коефiцiєнтiв Фур’є — Лаґерра
функцiї g.

Визначимо пiдпростiр H1
∆(Ω) :=

{
v ∈ H1(Ω)

∣∣ ∆v ∈ L2(Ω)
}
з нормою

графiка ||u||2
H1

∆(Ω)
:= ||u||2H1(Ω) + ||∆u||2L2(Ω).

Теорема 2.2. Нехай g ∈ Hm+4
σ0

(R+;H−1/2(Γ)) для деяких σ0 > 0 i
m ∈ N0. Тодi iснує єдиний узагальнений розв’язок задачi (1), (2), (4),
вiн належить до простору Hm+1

σ0
(R+;H1

∆(Ω)), i для довiльного σ > σ0

правильна така його оцiнка: ||u||Hm+1
σ (R+;H1

∆(Ω)) 6 C||g||Hm+4
σ (R+;H−1/2(Γ)),

де C > 0 — стала, яка вiд g не залежить.
Крiм того, узагальнений розв’язок задачi (1), (2), (4) можна подати у

виглядi збiжного в просторi L2
σ0

(R+;H1
∆(Ω)) ряду (19), коефiцiєнти якого

визначаються через елементи послiдовностi λ ∈ l2(H1/2(Γ)), що є розв’яз-
ком системи ГIР (24), у якiй g ∈ l2(H−1/2(Γ)) — послiдовнiсть коефiцiєн-
тiв Фур’є — Лаґерра функцiї g.

У пiдроздiлi 2.5 розглянуто вiдмiнностi у формулюваннi мiшаних
задач у Ω+ := R3 \ Ω, а також зазначено, що твердження теорем 2.1 i 2.2
рiвною мiрою стосуються i цього випадку.

У роздiл 3 винесено доведення сформульованих вище теорем. Спо-
чатку в пiдроздiлi 3.1 ПЛ узагальнено на функцiї з вагових просторiв
Лебега L2

σ(R+;X), σ > 0. Для вiдображення L : L2
σ(R+;X)→ X∞, яке дiє

за правилом

Lkf ≡ (Lf)(k) := fk := σ

∫
R+

f(t)Lk(σt) e−σtdt, k ∈ N0, (25)

доведено таке твердження.
Теорема 3.1. Вiдображення L : L2

σ(R+;X)→ X∞, яке ставить у вiд-
повiднiсть довiльнiй функцiї f послiдовнiсть f = (f0, f1, ...)

> за формулою
(25), — iн’єктивне, i його образом є простiр l2(X), причому

‖f‖2L2
σ(R+;X) =

1

σ

∞∑
k=0

||fk||2X . (26)

Крiм того, для довiльної функцiї f ∈ L2
σ(R+;X) маємо рiвнiсть L−1Lf =

f , де L−1 : l2(X)→ L2
σ(R+;X) — обернене до L вiдображення, яке ставить

у вiдповiднiсть довiльнiй послiдовностi h = (h0, h1, ...)
> функцiю h за

формулою h(t) ≡ (L−1h)(t) :=
∞∑
k=0

hk Lk(σt), t ∈ R+.

Означення 3.1. Нехай σ > 0, X — гiльбертiв простiр. Вiдображення
L : L2

σ(R+;X) → l2(X) i L−1 : l2(X) → L2
σ(R+;X), про якi йдеться в тео-

ремi 3.1, будемо називати, вiдповiдно, прямим i оберненим ПЛ, а формулу
(26) — рiвнiстю Парсеваля.
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У пiдроздiлах 3.2–3.4 доведено низку лем про неперервну залеж-
нiсть узагальнених розв’язкiв мiшаних задач i розв’язкiв вiдповiдних їм
iнтегральних рiвнянь вiд даних крайових умов (у вiдповiдних просторах
функцiй), а також про залежнiсть диференцiальних властивостей потен-
цiалiв вiд гладкостi їхнiх густин. Крiм того, для густин потенцiалiв визна-
чено простори функцiй, якi гарантують збiжнiсть розвинень потенцiалiв
у потрiбних просторах. На основi цих лем у пiдроздiлi 3.4 доведено
теореми 2.1 i 2.2.

Роздiл 4 присвячено розробцi й обґрунтуванню основних спiввiдно-
шень МГЕ. У пiдроздiлi 4.1 введено скiнченновимiрнi простори для на-
ближення межi Γ поверхнею Γ

M̃
=
⋃M̃
l=1 τ l, утвореною з трикутних гра-

ничних елементiв {τl}M̃l=1, M̃ — їхня кiлькiсть, h := max
l=1,M̃

(∫
τl

ds

)1/2

—

параметр апроксимацiї.
У пiдроздiлi 4.2 розроблено основнi спiввiдношення МГЕ для по-

слiдовностi ГIР (12) шляхом розгляду скiнченновимiрних пiдпросторiв
S0
h(Γ) := span

{
ϕ0
l

}M
l=1
⊂ H−1/2(Γ), де

{
ϕ0
l

}M
l=1

— множина лiнiйно не-
залежних на Γ

M̃
кусково-сталих функцiй, M = M̃ . Компоненти µ :=(

µ0, µ1, ...
)> апроксимують µhk :=

∑M
l=1 µ

h
k,lϕ

0
l , k ∈ N0, де

{
µhk,l

}M
l=1

=: µhk
— вектор невiдомих коефiцiєнтiв. Це приводить до системи лiнiйних ал-
гебричних рiвнянь (СЛАР)

Vh
0µ

h
k = ghk −

k−1∑
j=0

Vh
k−jµ

h
j , k ∈ N0, (27)

де ghk [i] :=
∫
τi
gk(x)dsx, i = 1,M , а елементи матриць Vh

p визначаються

V hp [i, l] :=

∫
τi

∫
τl

ep(x− y)dsydsx, i, l = 1,M, p ∈ N0. (28)

При k = 0 другий доданок у правiй частинi (27) вiдсутнiй.
Задавши N та розв’язавши для k = 0, N систему (27), визначивши

вектори µhk i вiдповiднi компоненти послiдовностi µN,h :=
(
µh0 , µ

h
1 , ..., µ

h
N ,

0, 0, ...
)>, яку вважаємо чисельним розв’язком системи ГIР (22), може-

мо обчислити значення функцiї µ̃N,h на Σ як частинну суму розвинення
(10), а на її основi за формулою (21) — значення послiдовностi uN,h :=(
uh0 , u

h
1 , ..., u

h
N

)> в точках x ∈ Ω i за формулою (15) — значення чисельного
розв’язку ũN,h(x, t) задачi Дiрiхле для (x, t) ∈ Q.

У пiдроздiлi 4.3 отримано чисельнi розв’язки задачi Неймана в скiн-
ченновимiрних пiдпросторах S1

h(Γ) := span
{
ϕ1
l

}M
l=1
⊂ H1/2(Γ), де

{
ϕ1
l

}M
l=1

,
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— множина лiнiйно незалежних на Γ
M̃

кусково-лiнiйних функцiй, M =
M∗. Тут M∗ — загальна кiлькiсть вершин у граничних елементах.

Компоненти λh :=
(
λh0 , λ

h
1 , ...

)> розв’язку системи ГIР (17) шукають у

виглядi λhk =
∑M
l=1 λ

h
k,lϕ

1
l , k ∈ N0, де

{
λhk,l

}M
l=1

=: λhk — вектор невiдомих
коефiцiєнтiв. Тодi, вiдповiдно до МГЕ, з (17) матимемо СЛАР

Wh
0λ

h
k = ghk −

k−1∑
i=0

Wh
k−iλ

h
i , k ∈ N0, (29)

де ghk [i] :=
∫
τ∗i
ϕ1
i (x)g̃k(x)dsx, τ∗i := supp ϕi та

Wh
j [i, l] :=

∫
τ∗i

ϕ1
i (x)∂ν(x)

∫
τ∗l

ϕ1
l (y)∂ν(y)ej(x− y)dsydsx, i, l = 1,M. (30)

Зафiксувавши N , будемо послiдовно розв’язувати (29) i обчислювати ком-
поненти λh. Тодi знаходимо значення функцiї λ̃N,h на Σ як частинну суму
розвинення густини λ, а також значення компонентiв послiдовностi uN,h
в точках x ∈ Ω за формулою (23) i далi за формулою (15) — значення
чисельного розв’язку ũN,h(x, t) задачi Неймана для (x, t) ∈ Q.

Оператори V0 : H−1/2(Γ) → H1/2(Γ) i W0 : H1/2(Γ) → H−1/2(Γ) у лi-
вих частинах послiдовностей ГIР, отриманих з (11) та (17), є елiптичними
й обмеженими. Це забезпечує iснування єдиного розв’язку як для кожно-
го з цих рiвнянь, так i для СЛАР (27) i (29). Для чисельних розв’язкiв
ũN,h(x, t) задач Дiрiхле та Неймана i чисельних розв’язкiв µ̃N,h та λ̃N,h
вiдповiдних ЧГIР (9) i (16) отримано асимптотичнi по h оцiнки похибок.

У роздiлi 5 розглянуто чисельну реалiзацiю запропонованих методiв
i проаналiзовано результати серiї обчислювальних експериментiв. Зокре-
ма, в пiдроздiлi 5.1 розроблено методику обчислення матриць Vh

k i Wh
k

(k = 0, N) при формуваннi СЛАР (27) i (29). Для обчислення iнтегра-
лiв вiд функцiй зi слабкою особливiстю, якi вiдповiдають формулi (28),
застосовано адитивне видiлення особливостi. Такий прийом дає змогу зна-
ходити значення нового сингулярного iнтеграла аналiтичним шляхом, а
до решти iнтегралiв застосовувати чисельне iнтегрування. В iнтегралах
з нормальною похiдною використано специфiку геометрiї граничних еле-
ментiв i iнтегруванням частинами формулу (30) зведено до вигляду

Wh
k [i, l] =

∫
τ∗i

∫
τ∗l

ek(x− y)
(
rotΓϕ

1
i (x), rotΓϕ

1
l (y)

)
dsy dsx +

k∑
m=0

(k −m+

+ 1)σ2

∫
τ∗i

ϕ1
i (x)

∫
τ∗l

em(x− y)ϕ1
l (y)

(
ν(x),ν(y)

)
dsy dsx, i, l = 1,M,

(31)
де rotΓϕ

1(y) := ν(y) × ∇ϕ̃1(y) позначають вектори в дотичнiй площи-
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нi, якi вiдповiдають заданiй на Γ функцiї ϕ1(y), а ϕ̃1(y) є формальним
продовженням ϕ1(y) вздовж нормалi ν(y) у приграничну область сталим
значенням. Оскiльки

(
rotΓϕ

1
i (x), rotΓϕ

1
l (y)

)
є сталими на кожному з три-

кутникiв, то можна винести їх з-пiд iнтегралiв у першому доданку (31),
що приводить до iнтегралiв (28) зi слабкою особливiстю.

Пiдроздiл 5.2 присвячений розробцi швидкого МГЕ на основi адап-
тивної крос-апроксимацiї (АСА) матриць при формуваннi розглянутих
вище СЛАР. Цi дослiдження зумовленi тим, що матрицi Vh

k i Wh
k (k =

0, N) повнiстю заповненi й у прикладних застосуваннях можуть досягати
великих розмiрiв, вимагаючи значних обчислювальних ресурсiв — опера-
тивної пам’ятi комп’ютерiв i часу виконання. Задля зменшення обсягiв по-
трiбних ресурсiв у реалiзацiю звичайного МГЕ впроваджено видiлення в
матрицях блокiв, якi допускають АСА. Якщо A ∈ Rm×n — такий блок, то
його можна апроксимувати з потрiбною точнiстю ε матрицею Sr := QT>,
де Q ∈ Rm×r i T ∈ Rn×r — матрицi рангу r 6 min(m,n). Алгоритм обчи-
слення матриць Q i T використовує формули (28) та (30) i за скiнченну
кiлькiсть крокiв r забезпечує виконання нерiвностi ‖A− Sr‖F 6 ε‖A‖F ,
де ‖·‖F означає норму Фробенiуса для матриць з дiйсними числами. Крiм
того, limr→min(m,n) ‖A− Sr‖F = 0.

Таблиця 1
Похибки δhk := ||uhk − uk||L2

σ(Ωa,b) коефiцiєнтiв uhk та порядки
збiжностi eock := ln(δ

hj−1

k /δ
hj
k )/ln(hj−1/hj) при послiдовних

значеннях hj−1 i hj параметра h

M
Задача Дiрiхле, uh0 Задача Дiрiхле, uh10 Задача Неймана, uh0

δh0 eoc0 δh10 eoc10 δh0 eoc0

768 3.2222·10−5 2.9671·10−4 2.9972·10−6

1452 1.8251·10−5 2.24 1.4931·10−4 2.16 2.1394·10−6 1.06
1728 1.5533·10−5 2.16 1.2393·10−4 2.14 1.9550·10−6 1.04
4800 5.9297·10−6 2.11 4.2233·10−5 2.10 1.1603·10−6 1.02

У пiдроздiлi 5.3 наведено у виглядi графiкiв i таблиць результа-
ти чисельних експериментiв, якi були отриманi за допомогою комплексу
програм, розроблених для реалiзацiї запропонованого методу. Порiвняно
отриманi чисельнi розв’язки модельних мiшаних задач з аналiтичними
(точними), а також зi знайденими методом колокацiї. Результати експери-
ментiв пiдтверджують достовiрнiсть теоретичних дослiджень, виконаних
у дисертацiйнiй роботi, а також демонструють ефективнiсть розроблених
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алгоритмiв i програм.

Таблиця 2
Похибки δ̃N,h := ||ũN,h − w̃N ||L2

σ(R+;L2(Ωa,b)) i порядки збiжностi
ẽoc

N,h
:= ln(δ̃N,hj−1/δ̃N,hj )/ln(hj−1/hj) чисельних розв’язкiв задачi

(1)-(3), отриманих звичайним МГЕ (ε = 0) та швидким МГЕ
(ε = 0.01 i ε = 0.001) при N = 10.

M
ε = 0 ε = 0.01 ε = 0.001

δ̃N,h ẽoc
N,h

δ̃N,h ẽoc
N,h

δ̃N,h ẽoc
N,h

1452 1.6169·10−3 1.8845·10−3 1.5997·10−3

1728 1.3559·10−3 2.02 1.4103·10−3 3.33 1.3447·10−3 2.00
2700 8.6290·10−4 2.03 9.2815·10−4 1.87 8.3099·10−4 2.16
4800 4.8318·10−4 2.02 5.0978·10−4 2.08 4.6307·10−4 2.03

Тут, для прикладу, в таблицях 1 i 2 наведено похибки чисельних розв’яз-
кiв ũN,h мiшаних задач та коефiцiєнтiв uhk у зовнiшностi куба з ребром
довжиною 2 i центром в початку координат. Точки спостереження x роз-
мiщували на вiдрiзку (без кiнцевих точок) Ωa,b, заданому точками a =
(1.5, 0, 0) i b = (5, 0, 0). Як аналiтичнi розв’язки використано функцiю
w(x, t) := 1

|x|w
∗(t − |x| + 1), частиннi суми w̃N (x, t) її розвинення в ряди

Фур’є — Лаґерра, а також величини wk := Lkw. Тут функцiя w∗ є кубi-
чним B-сплайном (детальнiший опис у [5]). Зазначимо, що при згущеннi
сiтки розбиття чисельнi розв’язки прямують до аналiтичних з доведеними
у дисертацiйнiй роботi порядками збiжностi. Як видно також з таблицi
2, за рахунок параметра ε похибки чисельних розв’язкiв, отриманих з
використанням швидкого МГЕ, спiврозмiрнi з похибками вiдповiдних ре-
зультатiв звичайного МГЕ, але при ε = 0.01 iM = 4800 час розв’язування
задач i обсяг потрiбної пам’ятi зменшуються у 13 i 5 разiв вiдповiдно, а
при ε = 0.001 цi ж характеристики зменшуються у 10 i 4 рази, що свiдчить
про ефективнiсть швидкого МГЕ.

ОСНОВНI РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
У дисертацiйнiй роботi розглянуто мiшанi задачi Дiрiхле та Неймана

для однорiдного хвильового рiвняння з однорiдними початковими умова-
ми й отримано такi основнi результати.

1. Поняття ПЛ поширено на функцiї, якi залежать вiд часової змiн-
ної i набувають значень в гiльбертових просторах, доведено його
бiєктивнiсть, а також iснування оберненого перетворення у вiдпо-
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вiдних просторах.
2. Побудовано й обґрунтовано подання узагальнених розв’язкiв мi-

шаних задач у виглядi рядiв Фур’є — Лаґерра за допомогою по-
тенцiалiв iз запiзненням i ПЛ.

3. Отримано нескiнченнi трикутнi системи ГIР, якi еквiвалентнi мi-
шаним задачам у вiдповiдному сенсi, та доведено iснування i єди-
нiсть розв’язкiв цих систем у вiдповiдних просторах.

4. Обґрунтовано застосування методу Ґальоркiна для знаходження
наближених розв’язкiв отриманих систем ГIР.

5. Розроблено та реалiзовано швидкий МГЕ для знаходження кое-
фiцiєнтiв розвинення чисельних розв’язкiв мiшаних задач в ряди
Фур’є — Лаґерра, який ґрунтується на адаптивнiй крос-апрокси-
мацiї матриць алгебричних систем, що виникають при дискрети-
зацiї ГIР, а також отримано асимптотичнi оцiнки похибок вiдпо-
вiдних частинних сум.

6. Розроблено програмне забезпечення для розв’язування дослiджу-
ваних задач i на основi результатiв, отриманих у серiї обчислю-
вальних експериментiв для модельних задач, продемонстровано
ефективнiсть розроблених методiв.

Отриманi результати утворюють основу чисельного розв’язування iн-
ших задач для хвильового рiвняння та можуть бути використанi при моде-
люваннi еволюцiйних процесiв у рiзних галузях прикладних дослiджень.
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АНОТАЦIЇ

Лiтинський С. В. Чисельне розв’язування мiшаних задач для
хвильового рiвняння методом перетворення Лаґерра та грани-
чних iнтегральних рiвнянь. — На правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-матема-
тичних наук за спецiальнiстю 01.01.07 — обчислювальна математика. —
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв, 2017.

Для узагальнених розв’язкiв мiшаних задач Дiрiхле та Неймана для
однорiдного хвильового рiвняння з однорiдними початковими умовами
побудовано подання у виглядi рядiв Фур’є — Лаґерра. Вони отриманi
iз потенцiалiв простого та подвiйного шарiв iз запiзненням за допомо-
гою перетворення Лаґерра. Встановлено умови на данi крайових умов,
якi гарантують збiжнiсть розв’язкiв у вiдповiдних вагових просторах Со-
болєва. Коефiцiєнти розвинень обчислюємо на основi розв’язкiв послi-
довностей граничних iнтегральних рiвнянь, якi знаходимо методом гра-
ничних елементiв (МГЕ). Встановлено асимптотичнi оцiнки похибок чи-
сельних розв’язкiв. Розроблено швидкий МГЕ на основi адаптивної крос-
апроксимацiї матриць алгебричних систем. Результати серiї обчислюваль-
них експериментiв пiдтверджують достовiрнiсть теоретичних дослiджень
та демонструють ефективнiсть розроблених методiв.

Ключовi слова: мiшанi задачi для хвильового рiвняння, поверхневi по-
тенцiали iз запiзненням, перетворення Лаґерра, граничнi iнтегральнi рiв-
няння, швидкий метод граничних елементiв, адаптивна крос-апроксимацiя.

Litynskyy S. V. Numerical solving of initial-boundary value prob-
lems for the wave equation by the use of the Laguerre transform
and boundary integral equations. — Manuscript.

A thesis for the degree of Physical and Mathematical sciences candidate in
speciality 01.01.07 — computational mathematics. — Ivan Franko National
University of Lviv, Lviv, 2017.

For generalized solutions of initial-boundary value problems with Dirichlet
and Neumann conditions for the wave equation with homogeneous initial con-
ditions expansion is constructed in form of Fourier—Laguerre series. These
are obtained from single and double layer retarded potentials by applica-
tion of Laguerre transform. Requirements on function in boundary condition
are obtained that guarantee convergence of solutions in appropriate weighed
Sobolev spaces. Coefficients of expansions are calculated based on solutions
of sequence of boundary integral equations that are solved using boundary
elements method (BEM). Asymptotic error estimates of numerical solutions
are established. Fast BEM, based on adaptive cross approximation of alge-
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braic system is derived. Results of number of numerical experiments confirm
validity of theoretical research and shows effectiveness of developed methods.

Key words: initial-boundary value problems for wave equation, retarded
potentials, Laguerre transform, boundary integral equations, fast boundary
elements method, adaptive cross approximation.

Литынськый С. В. Численное решение смешанных задач для
волнового уравнения методом преобразования Лагерра и гра-
ничных интегральных уравнений. — На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-мате-
матических наук по специальности 01.01.07— вычислительная математи-
ка. —Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов,
2017.

Для обобщенных решений смешанных задач Дирихле и Неймана для
однородного волнового уравнения с однородными начальными условия-
ми построено представление в виде рядов Фурье — Лагерра при помощи
запаздывающих потенциалов простого и двойного слоев. Коэффициенты
разложений вычисляем на основе решений последовательностей гранич-
ных интегральных уравнений, которые находим методом граничных эле-
ментов (МГЭ). Установлено асимптотические оценки погрешностей чис-
ленных решений. Разработан быстрый МГЭ на основе адаптивной кросс-
аппроксимации матриц алгебраических систем.

Ключевые слова: смешанные задачи для волнового уравнения, поверх-
ностные запаздывающие потенциалы, преобразования Лагерра, быстрый
метод граничных элементов, адаптивная кросс-аппроксимация.




