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(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

بررسی پایداری طرح تفاضالت متناهی غیراستاندارد برای حل معادالت
دیفرانسیل با مشتقات نسبی خطی از مرتبه کسری

مریمعربعامری*،احسانمیرمحرابی؛دانشگاهسیستانوبلوچستان،گروهریاضی

دریافت11/4/11پذیرش13/8/11

چکیده
دلخواهاست.معادلۀدیفرانسیل
عملگرهایمشتقوانتگرالکسریمفهومجدیدیازمشتقوانتگرالازمرتبۀ 
 
بامشتقاتنسبی ) (PDE1کهمشتقاتموجوددرآنبتوانندازمرتبهکسریباشندمعادلۀدیفرانسیلبامشتقاتنسبی
ایرابهخودمعطوفداشتهاند.


دلیلکاربردزیادتوجهویژه

امروزهاینمعادالتبه
کسری((FPDE1گفتهمیشود.
دراینمقالهحالتنسبتا ً کلیازیک FPDEمطرحمیشود،برایبهدستآوردنطرحی عددی،مشتقاتکسری
گزینمیشوند

موجوددرمعادلهبااستفادهیکیازتعاریفمتداولگرانوالد-لتنیکوف،3ریمان-لیوویل4وکاپتو  
جای
معادلهبااستفادهازطرحهایتفاضلیغیراستاندارد( )NSFD

وبرایبهبودجوابعددی،مشتقاتنسبیموجوددر
گسستهسازی می شوند .سپس پایداری طرح عددی حاصل بررسی می گردد و ثابت میشود روش معرفی شده

غیرمشروط پایدار است .در پایان با هدف تأیید نتایج تئوری ،تکنیک معرفی شده برای حل معادله موج با مرتبۀ
نتایجعددیمؤیدیافتههایتئوریاستو

کسریکهدرفیزیکوشاخههایآنکاربردفراوانیداردبهکارمیرود.

نشانازکاراییاینتکنیکدارد.
واژههای کلیدی :مشتقاتکسری،معادلهدیفرانسیلمرتبهکسری،طرحتفاضالتمتناهیغیراستاندارد،پایداری.

مقدمه
حدودسالهای -1881

قضیههایکاربردیدرزمینۀ حسابانکسریرا نیوتن والیبنیتز 8
بیشتر  
تقریباً  
مسئلهایفیزیکی،معادلهخودرا

188مطرحکردند].[1تااینکهفردیبهنامآبل1درسال1888برایحل
بهمعادلۀدیفرانسیلازمرتبۀکسریتبدیلوسپسآنراحلکرد.طیصدسالاخیرکاربردوسیعیازمعادالت
مرتبۀکسریدرمهندسیوعلومکاربردیبررسیشدهاست .ازخصوصیاتمشتقاتکسریایناستکهروی
پذیراست،کهدربعضیمواردمشتقاتمعمولیدرایننواحیتعریفپذیرنیست.

دامنههایناهموارتعریف


1. Partial Differential Equation
2. Fractional Partial Differential Equation
3. Grundwald-Letnikov
4. Riemann-Liouville
5.Caputo
6. Non-Standard Finite Difference
7. Newton
8. Leibniz
9. Abel
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طرحتفاضالتمتناهیغیراستانداردرابرایحلدقیقترمعادالتدیفرانسیلمطرح

میکنز11درسال1111
کرد] [1ومومانی

11

درسال  1111طرحتفاضالتمتناهیغیراستانداردرابرایمعادالتبامشتقاتنسبی

بهکارگرفت] .[3دراینمقالهنیزابتداروشعددیمبتنیبرتفاضالتمتناهیغیراستانداردبرایحلمعادالت
میشود.
دیفرانسیلنسبیکسریمطرحوسپسپایداریاینطرحبررسی 


طرح تفاضالت متناهی غیراستاندارد
میکنزدرسال،1111اصولاولیۀ طرحتفاضالتمتناهیغیراستانداردرا معرفیکرد ] .[1ابتدااصول
اولیه این طرح را برای معادلۀ دیفرانسیل معمولی ) (ODE11شرح میدهیم ،گسستهسازی غیراستاندارد
یگیریم:
دینصورترادرنظرم 
طورمشابهانجاممیشودODE.ب 

برای  PDE
به
.
صورتگسستهسازیمیشود:

درطرح ،NSFDب 
دین

که تابعیازطولگام
همچنینمیکنز برای


استومادامیکه0

درخاصیت

توابع

صدقمیکند.

ϕ

و رادرنظرگرفتهاست[.]3[،]1

بهعنوانمثالبرای
راحتیمیتوانایننوعگسستهسازیرابرایمشتقاتنسبیتعمیمداد .

به

و



میتواناینروابطرادرنظرگرفت:


که
.

ϕ

ϕ

حسابان کسری
دراینقسمتعملگر رابرایمشتقازمرتبههرعددحقیقیتعمیممیدهیم.یکیازتعاریفمشتقکسری
داد:

بایدبهسمتبینهایت

دراینتعریفبایدبهدونکتهتوجهکرد ،نخستاینکهکرانباالیمجموع،یعنی  ،m
برودوازآنجاکهلزومینداردکه صحیحباشد،جمالتمجموعبرای هایمختلفصفرنمیشود.

1. Mickens
2. Mommani
3. Ordinary Differential Equation
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همچنینمفهومانتگرالنیزازتعریفمذکورنتیجهمیشود .


36

داریم:

,
,

بهطورکلیبرایهرعددحقیقی ،مشتقویاانتگرالازمرتبۀ با
رابطۀمذکورتعریفانتگرالریماناست .
تعریفگرانوالد-لتنیکوفبدینصورتاست:
ش

کهcکرانپایینانتگرالریماناست.
تعاریف دیگری را برای مشتقات کسری افرادی مانند ریمان -لیوویل و کاپتو معرفی کردند که مشتقات
دینصورتتعریفمیشود]:[1
کسریریمان-لیوویلازمرتبهغیرطبیعیαبرایتابع)u(x,tدربازۀ][a,bب 

وهمینطورمشتقاتکسریکاپتوازمرتبۀγ

نسبتبهtبرایتابع)u(x,tدربازۀ][0,T

دینصورتتعریفمیشود]:[1
ب 

لتنیکوفمعادلیکدیگرند.

قضیه  .1دوتعریفمشتقکسریریمان-لیوویلوگرانوالد-
اثبات.به][1مراجعهشود.
همچنینبرای


دینصورتتعریف
مشتقاتکسریرویبازه] [0,Lدرنقطۀ ابتداوانتهایبازهب 

میشوند] :[1

()1
()1

رامیتوانبادرنظرگرفتن

بااستفادهازقضیه ،1جملهدومسمتراسترابطه()1

و

دینصورتتقریبزد:
،ب 
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29
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دینصورتنمایشدادهمیشود:
ب 

ابتدایبازهبهازای

بنابراینتقریبمشتقبراینقطۀ

()3
دینصورت بهدست
بهطور مشابه  از رابطۀ ( )1می توان تقریبی برای مشتق کسری در نقطه انتهای بازه ب 

آورد:

ترمواردبهطور

بههمیندلیلدربیش
طورتحلیلیبهسختیقابلمحاسبههستند .


کسریاغلببه
مشتقاتمرتبۀ
گیردبهاینترتیب


لتنیکوفصورتمی
ترینمحاسبههاباتعریفگرانوالد-


یکیازساده
عددیمحاسبهمیشوند .
کهباتوجهبهتعریفگرانوالد-لتنیکوفبرایمشتقمرتبۀکسری،اینرابطهبرایمحاسبهتقریبیمشتقمرتبۀ
میرود:
کسریبهکار 

صورتنوشتهمیشود:

حالتسادهتررابطۀمذکوربدین

,

دینصورتتعریف
کهدرآن طولگام ،تابعجزءصحیحو ضرایبگرانوالد-لتنیکوفهستندکهب 
میشوند:

.
دینصورتقابلمحاسبههستند:
بهطوربازگشتیب 
ضرایب  
.


گسستهسازی  FPDEبا روش تفاضالت متناهی غیر استاندارد
FPDEخطیزیرراباشرایطاولیهومرزیدادهشدهدرنظربگیرید،

کهبهازای


،

.

لیوویلبرایگسستهسازیمشتق

بااستفادهتقریبمشتقکاپتوبرایگسستهسازیمشتقزمانوتعریفریمان-

مکانو بادرنظرگرفتن

Δ

Δاینرابطهحاصلمیشود:

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29
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که
و

برایگسستهسازی و داریم:

وباپیادهسازیطرحNSFD


کهتوابع

و دراینرابطهصدقمیکنند:

برایگسستهسازی

طرحNSFD
لتنیکوفبهجای

جایگزین
 

،
میشودکهتوابع
 

دینصورتاستکهاولینضریبمشتقکسریگرانوالد-
،ب 
چنینبرایگسستهسازی


درنظرگرفتهمیشود،هم


،

و دراینرابطهصدقمیکنند:

باجایگذاریروابطمذکوردررابطۀ()1وبادرنظرگرفتن


و

دستمیآید:

اینمعادله 
به

بعدازانجامعملیاتریاضیداریم:

یا

( )
که
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 دررابطۀ()3داریم:

وبادرنظرگرفتن 
( )
اگربردارمجهوالتبهصورت
و

وشرایطمرزیبهصورت



درنظرگرفتهشوند،رابطۀ()5بهیکدستگاهمعادالتخطیبرحسببردارمجهوالت 

تبدیلمیشودکهماتریسضرایبآنعبارتستاز:

یکماتریسقالبقطریاکیدبادرایههایقطریمثبتو

کهمالحظهمیشودماتریسضرایبدستگاه()5


چنان
غیرقطریمنفیاست] [5ازاینرواینماتریسمعکوسپذیرودستگاه()5جوابیکتادارد.


بررسی پایداری
اثباتمیکنیم.

بخشلمهاییرادرراستایبررسیپایداریFPDEمطرحو

دراین
تعریف پایداری :فرضکنید

باشد ،قرار دهید 

جوابتقریبیو 

جوابدقیقمعادلهدر-iامینگرهشبکهدرسطرزمانی-kام
همچنین فرض کنید 
  ،

و

اینصورتطرحتفاضلیپایداراستاگروفقطاگر

و

لم .1فرضکنید بهازای
-kامباشد،اگر

کراندارباشد.
-i،امینم ُولفهبردارجوابدرسطرزمانی
آنگاهنامساویزیربرقراراست:
 ،

،داریم:

،میتواننوشت:
حالباتوجهبهرابطۀ( )5

و

دستمیآید:

،بااستفادهازنامساویمثلثایننتیجه 
به

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29
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حالباقدرمطلقگرفتنازطرفینرابطۀ( )،

ازترکیبروابطفوق،لماثباتمیشود.

لم.2فرضکنید جوابعددیرابطۀ()5برای

باشد،اگر

و



آنگاهرابطۀزیربرقراراست:

اثبات .مجدداً فرضکنید

،طبقلم()1داریم:

بهعبارتدیگر


.

لم .6دررابطۀ()5اگر

+

و

درنظرگرفتهشودآنگاهبرایهر،k=1,2,…,nایننامساوی



برقراراست:
( )
نشانمیدهیم.ازلم()1برایj=1داریم:

اثبات.درستیرابطۀمذکوررابااستقراءرویj

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29
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+

بنابراین
+

،ازاینرو،

وازرابطۀ( )داریم

بررسیمیشود،

حالفرضکنیدرابطۀ( )برایj=kبرقرارباشد،درستیرابطۀ( )برایj=k+1
،میتواننوشت:
ازروابطموجوددرلم( )1

بنابراین

میتواننوشت:
طبقبرقراریفرضاستقراوبااستفادهازرابطۀ( )8

()8
دستمیآید:

ایننتیجه 
به

حالباتقسیمطرفینرابطه()8به

بهعبارتدیگر

,
()1
توانبهراحتینشانداد:

همچنینازرابطۀ( )8
می

دینصورتنوشت:
رامیتوانب 

بنابراینرابطۀ()1
که

.ω

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29
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بهصورتغیرمشروطپایداراست.
قضیه .2طرحتفاضلی()5باشرایطمرزیدیریکلهمفروض 
بهازای
اثبات .

و



قرار دهید

،که جوابتقریبیو

جواب

همچنین فرض کنید
دقیق معادلۀ ( )1در -iامین گرهشبکه سطر زمانی -kام باشد  .
میتواننتیجهگرفت
راحتیازلمهای 1و  3


به

،

بهصورت
،بنا بر اینطرحتفاضلی( )5

غیرمشروطپایداراست.

نتایج عددی
کارمیبریم:

موجکسریبهاینشکلبه

مثال (:)1برایاثباتکاراییروش،NSFDاینروشرابرایمعادلۀ
()11

صورتدرنظرگرفتهمیشوند:

شرایطاولیهومرزیب 
دین

جوابدقیقاینمعادله،عبارتاستاز]: [8

واضحاستکهمعادله()11بادرنظرگرفتن

و

دررابط،)1(Gبهدستمیآید،

حاصلمیشود:

بنابراینمعادلهتفاضلیبهاینشکل
.

وتابع

که

توانبهصورت


رامی


درنظرگرفت].[1

از پیادهسازی طرح تفاضالت متناهی غیراستاندارد روی معادلۀ موج از مرتبۀ کسری ،در بازۀ مکانی
] [1,1/5با 

درشکلهای()1و()1

هایمختلفجوابعددیبادقتقابلقبولحاصلمیشود.

 γوh

هایدقیقوعددیحاصلشدهباطولگامهایمتفاوتh=1/11وh=1/11مقایسهمیشوند.


جواب





شکل  .1مقایسۀ جواب دقیق با جواب بهدست آمده از طرح تفاضالت متناهی غیراستاندارد بهازای m=50در t=0.5
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شکل .2مقایسه جواب دقیق با جواب بهدست آمده از طرح تفاضالت متناهی غیراستاندارد بهازای m=25در t=0.5
شکلهای ( )1و ( )1نمایش نمودار مقایسۀ جواب حاصل از طرح  NSFDبا جواب دقیق مسئله هستند که

بهازای 51و  15نقطۀ گره که بهطور یکنواخت در بازۀ ] [1,1/5توزیع شدهاند نتیجه شده است.
بهترتیب  

بهازایhهایمختلفنمایشدادهشدهاست.
همچنیندرشکل(،)3نمودارخطادرنرم  


شکل  .6نمودار خطای بهدست آمده با hهای مختلف

درجدول()1مرتبهطرحتفاضالتمتناهیغیراستانداردبرایمعادلهموجکسریمحاسبهوارائهشدهاست.
جدول  .1مرتبه طرح تفاضالت متناهی غیراستاندارد برای معادله موج کسری


طولگام

مرتبۀهمگرایی
-

1/1111 111

h =1/11

1/311

1/1118111

h = 1/11

1/315

1/1111

h= 1/115

خطادرنرم

کهجوابدقیقآنعبارتاستاز[ ]:
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دستمیآید:

باپیادهسازیطرح NSFDرویمعادلهبرگرکسریایننتیجه 
به

.

دینصورتاست:
کهتوابع و ب 

همچنین
و 

درنظرگرفتهشود].[1

از پیادهسازی طرح تفاضالت متناهی غیراستاندارد روی معادلۀ برگر از مرتبۀ کسری ،در بازۀ مکانی
] [1,1/5با 

درشکلهای 1و 5

 γو hهایمختلفجوابعددیبا دقت قابل قبولحاصلمیشود .

جوابهایدقیقوعددیحاصلشدهباطولگامهایمتفاوتh=1/11وh=1/11مقایسهمیشوند.



شکل  .4مقایسهۀ جواب دقیق با جواب بهدست آمده از طرح تفاضالت متناهی غیراستاندارد بهازای m=50در t=0.5

شکل  .6نمودار خطای بهدست آمده با hهای مختلف

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

شکل  .5مقایسۀ جواب دقیق با جواب بهدست آمده از طرح تفاضالت متناهی غیراستاندارد به ازای m=25در t=0.5
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پژوهشهایریاضیمصاحب


(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

مسئله است که

بهدستآمده ازطرح NSFDباجوابدقیق
شکلهای 1و 5نمایشنمودارمقایسۀ جواب 

بهترتیب بهازای 51و  15نقطه گره که بهطور یکنواخت در بازۀ ] [1,1/5توزیع شدهاند نتیجه شده است.

بهازایhهایمختلفنمایشدادهشدهاست.
همچنیندرشکل،8نمودارخطادرنرم  

درجدول1مرتبهۀروشمحاسبهوارائهشدهاست.
جدول  .2مرتبۀ طرح تفاضالت متناهی غیراستاندارد برای معادله برگر کسری
مرتبههمگرایی

خطادرنرم



طولگام

-

1/1135111

h =1/11

1/13 88

1/111 88

h = 1/11

1/11813

1/11111 31

h=1/115

نتیجهگیری
نتایجعددیبهدستآمدهازحل PDEازمرتبۀ کسریباطرح NSFDنشانازتوافقخوباینتکنیکبا
هایدقیقترمؤید این


کاررفته،دارند؛وبررسی
تکنیکهاییکهدرگذشتهبرایحل این دستهازمعادالتبه

چنینمیتوان

مطلباستکهروشغیراستانداردروشیقدرتمندوکارابرایحلایندستهازمعادالتاست .
هم
سازیمیشوندرانتیجهگرفت [.]3


صورتضمنیگسسته

پایداریایندستهازمعادالتدیفرانسیلنسبیکهبه
انتظارمیرودایدۀ مطرحشدهدراینمقاله،برایPDEهایخطیوغیرخطیازمرتبۀ کسریدیگرهمنتایج

مشابهیارائهکند.
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