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Samenvatting
(Summary in Dutch)

In dit proefschrift onderzoeken we het oplossen van randwaardenproblemen door mid-
del van adaptieve wavelet methoden. Ter introductie bekijken we het model probleem
van de Poissonvergelijking met homogene Dirichlet randvoorwaarden op een domein
Ω ⊂ Rn, en de toepassing van eindige elementen van orde d ten opzichte van een
quasi-uniform rooster met maaswijdte h. In dit geval is bekend dat als de exacte
oplossing bevat is in de Sobolev ruimte Hd(Ω), de fout in de benadering in de H1(Ω)-
norm van orde hd−1 is. In termen van het aantal onbekenden N betekent dit dat de
fout van orde N− d−1

n is. Het feit dat de convergentie orde d−1
n omgekeerd evenredig

is met n wordt wel aangeduid als de “vloek van de dimensie”.

De conditie u ∈ Hd(Ω) is slechts in uitzonderlijke gevallen vervuld, in het bijzonder
wanneer d > 2. Dit is een gevolg van singuliere termen in de oplossing, die veroorzaakt
worden door niet-gladde delen van de rand van het domein, niet-gladde coëfficiënten
in de differentiaaloperator, of door een niet-glad rechterlid.

Onder veel mildere voorwaarden aan u, kan de optimale convergentie orde d−1
n

hersteld worden door een geschikte lokale verfijning van het rooster in die gebieden
van het domein waar de oplossing niet glad is. Het a priori vinden van een dergelijk
geschikt rooster is slechts mogelijk in model situaties. Een veel betere aanpak is de
toepassing van een zogenaamde adaptieve methode.

Bij een adaptieve eindige-elementenmethode wordt voor een gegeven rooster, na
het bepalen van de eindige elementen oplossing, een a posteriori foutschatter berekend,
dat wil zeggen een schatter van de fout slechts in termen van het gegeven rechter-
lid en de berekende numerieke oplossing. Deze foutschatter geeft informatie over de
lokale fout, en op basis daarvan wordt bepaald waar het rooster verfijnd moet wor-
den. Bewezen is dat dergelijke methoden een rij van roosters genereren waarvoor de
bijbehorende numerieke oplossingen met de best mogelijke convergentie-orde naar de
exacte oplossing convergeren.

De eerste stap van een adaptieve wavelet methode is het vinden van een wavelet
basis voor de (oneindig dimensionale) oplossingsruimte, in bovenstaand voorbeeld
de ruimte H1

0 (Ω). Hoewel geen basis van H1
0 (Ω), wordt een indruk van zo’n basis

gegeven door de Haar basis gëıllustreerd in Figure 1.1. Met behulp van een dergelijke
wavelet basis kan het randwaardenprobleem geschreven worden als een equivalente,
goed geconditioneerde, oneindige matrix-vector vergelijking.
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148 SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)

Zij nu een eindige deelverzameling van deze wavelets gegeven. Dan geeft het
inverteren van dit stelsel vergelijkingen, beperkt tot die rijen en kolommen welke
corresponderen met de indices van deze wavelets, de beste benadering tot de exacte
oplossing uit het opspansel van de geselecteerde wavelets. De norm van het residu dat
verkregen wordt wanneer deze benadering wordt ingevuld in het oneindige stelsel is
equivalent met de norm van de fout. Dit betekent dat het residu gebruikt kan worden
als een a posteriori foutschatter. Deze schatter geeft ook informatie over de lokale
fout. Intüıtief kan verwacht worden dat grote elementen van het residu corresponderen
met wavelets welke het best toegevoegd kunnen worden aan de huidige verzameling
om tot een betere benadering te komen. Dit is inderdaad het geval, en het kan
bewezen worden dat de adaptieve wavelet methode gebaseerd op deze strategie een
rij van benaderingen produceert welke, voor de gekozen basis, met de best mogelijke
convergentie orde naar de exacte oplossing convergeert.

Vergeleken met de adaptieve eindige elementen methode, zijn de voordelen van de
adaptieve wavelet methode tweeledig. Allereerst kan door de toepassing van tensor
product wavelets de vloek van de dimensie vermeden worden. Door het uitrusten
van H1

0 ((0, 1)
n) met het n-voudig tensor product van een wavelet basis op (0, 1) van

orde d, is de fout in de beste benadering van een voldoend gladde u ∈ H1
0 ((0, 1)

n),
door een lineaire combinatie van N geschikt gekozen tensor product wavelets van orde
N−(d−1). Deze orde is dus onafhankelijk van n.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift, benaderen we de oplossing van een reactie-
diffusie vergelijking met tensor product wavelets. Voor kleine diffusie, vertoont de
oplossing steile grenslagen die, zoals we zullen aantonen, benaderd kunnen worden
met dergelijke wavelets zonder verlies van convergentie-orde.

Het tweede voordeel is dat de adaptieve wavelet methode toegepast kan worden op
essentieel iedere goed gestelde operatorvergelijking, en dus niet alleen op elliptische
problemen. In hoofdstuk 3 bestuderen we de toepassing op parabolische problemen,
zoals de warmtevergelijking. We lossen dit probleem op als één vergelijking in ruimte
en tijd, en dus niet, zoals gewoonlijk gedaan wordt, als een rij van elliptische prob-
lemen welke verkregen wordt door de toepassing van een impliciete tijdsdiscretisatie.
Dankzij de toepassing van tensor producten van wavelets in ruimte en tijd, is de
computationele complexiteit van het oplossen van het probleem als één vergelijking
van dezelfde orde als die van het oplossen van één probleem uit de rij van elliptisch
problemen.

In hoofdstuk 4 tonen we aan dat de toepassing van tensor-product approximatie
niet beperkt is tot product-domeinen. Met behulp van een domein-decompositie tech-
niek construeren we een basis voor een Sobolev ruimte op een domein welke gecon-
strueerd wordt uit tensor-product bases op de deeldomeinen, indien deze van product-
type zijn. We gebruiken het resulterend adaptief wavelet algoritme om de oplossing
van de Poisson vergelijking op het zogenaamde Fichera-hoek domain met zeer hoge
nauwkeurigheid op te lossen.

Tenslotte, in hoofdstuk 5, passen we de stuksgewijze tensor product wavelets toe
om diffusie problemen met discontinue coëfficiënten op te lossen.


