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ЧИСЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ 
МЕТОДОМ ПРЯМИХ НА КОЛОКАЦІЙНИХ СХЕМАХ  

д-р техн. наук, проф. О. А. Дмитрієва, асп. Н. Г. Гуськова, ДонНТУ, 
м. Покровськ 

Роботу присвячено питанням побудови просторової дискретизації 
еволюційних рівнянь методом прямих і паралельної чисельної реалізації 
отриманої задачі Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь із 
залученням колокаційних блокових різницевих схем [1]. При цьому всі 
переваги розв’язання (паралельне управління кроком, локальний контроль 
помилок, простота явних методів і стійкість неявних) можуть бути 
реалізовані і для випадку частинних похідних, тобто метод прямих 
дозволяє отримати наближення вищого порядку при дискретизації 
просторових похідних без значного збільшення обчислювальної 
складності. Для отримання розрахункових коефіцієнтів було розроблено 
програмну систему, що дозволила сформувати різницеві схеми з 
довільними розмірностями розрахункових і опорних блоків для методу 
прямих за допомогою інтегро-інтерполяційного методу. 

В якості тестових рівнянь в роботі використовувалися одновимірні 
параболічні задачі з різними типами граничних умов і з відомими точними 
розв’язками для оцінювання глобальної похибки. Дискретизація за 
просторовою змінною здійснювалася багатокроковим багатоточковим 
колокаційним блоковим методом.  

Проведені комп'ютерні експерименти умовно поділялися на кілька 
класів. При тестуванні завдань першого класу основний упор робився на 
порівняльний аналіз точності отриманих розв’язків методом прямих по 
відношенню до відомих явних і неявних сіткових методів з порівнянними 
розмірностями кроків за часом і за простором, процедура управління 
кроком інтегрування (τ-уточнення) не використовувалася. 

У другому класі тестів розглядався вплив варіації кроку за простором 
на величину глобальної похибки. Показано, що скорочення кроку за 
просторовою змінною призводить до очікуваного зниження глобальної 
похибки (практично на порядок). Третій клас експериментів був 
присвячений розв’язанню жорстких еволюційних задач з можливістю 
варіації параметра жорсткості. Для цього класу задач показані значні 
переваги методу прямих. Доведено стійкість отриманих методів за 
початковими даними і по правій частині з оцінюванням граничного 
порядку апроксимації. 
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