
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Multirate numerical integration for ordinary differential equations

Savcenco, V.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Savcenco, V. (2008). Multirate numerical integration for ordinary differential equations.
[Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/multirate-numerical-integration-for-ordinary-differential-equations(413db45d-671d-4f8b-8cea-e800f032192e).html


Samenvatting

Voor grote systemen van gewone differentiaalvergelijkingen kunnen sommige
componenten een actiever gedrag vertonen dan andere. Om zulke problemen
numeriek op te lossen kunnen zogenaamde multirate methoden zeer efficiënt
zijn. Bij zulke methoden is het mogelijk om een grote tijdstap te nemen voor
langzaam variërende componenten en kleine tijdstappen voor componenten met
een snelle variatie. In dit proefschrift komen ontwerp, analyse en experimentele
resultaten aan de orde van multirate methoden voor het numeriek oplossen van
gewone differentiaal vergelijkingen.

Een zelf-regulerende multirate strategie wordt gepresenteerd in hoofdstuk 1.
Bij deze strategie is de stapgrootte voor een zekere component van het systeem
bepaald door de lokale verandering in tijd van deze component. Dit is anders
bij traditionele methoden waar één en dezelfde tijdstap gebruikt wordt voor
alle componenten. De partitionering in verschillende niveaus van activiteit,
van snelle tot langzame componenten, wordt automatisch uitgevoerd tijdens
de tijdsintegratie. Het aantal activiteiten-niveaus, alsmede de componenten
partitionering, kan variëren in tijd. Numerieke experimenten bevestigen dat de
efficiëntie van tijdsintegratie-methoden met onze strategie aanzienlijk verbeterd
kan worden door grote tijdstappen te gebruiken voor de inactieve componenten,
zonder aantasting van de nauwkeurigheid.

Een multirate schema, bestaande uit de zogenaamde θ-methode met één
niveau van lokale verfijning in tijd, wordt geanalyseerd in hoofdstuk 2. Niet-
aanwezige waarden van componenten die vereist worden tijdens de verfijn-
ingsstap worden berekend met lineaire of quadratische interpolatie. De keuze
van interpolatie blijkt zeer belangrijk voor de stabiliteit van het multirate schema.
De analyse laat bovendien zien dat het gebruik van lineaire interpolatie kan lei-
den tot een reductie van de orde van nauwkeurigheid van het schema voor stijve
problemen.

Twee multirate strategieën, recursieve verfijning en de compound step strate-
gie, worden vergeleken in hoofdstuk 3. De recursieve verfijnings strategie heeft
ietwat grotere gebieden van asymptotische stabiliteit. De compound step strate-
gie vermijdt het extra werk van de macro-stap voor alle componenenten, maar
dit leidt tot verlies van zekere stabiliteits eigenschappen in vergelijking met de
recursieve verfijnings strategie. Bovendien geeft de compound step strategie
aanleiding tot complexere algebraïsche impliciete systemen, die moeilijk nu-
meriek op te lossen zijn.

De constructie van hogere-orde multirate Rosenbrock methoden wordt be-
sproken in hoofdstuk 4. Een onjuiste behandeling van stijve brontermen en het
gebruik van lage-orde interpolanten kan leiden tot orde-reductie, waarbij we een
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lagere orde van consistentie krijgen dan voor niet-stijve problemen. Een aanpak
wordt aanbevolen waarmee deze orde-reductie voor problemen met een stijve
bronterm vermeden wordt. Een multirate methode gebaseerd op de vierde-
orde Rosenbrock methode RODAS met een derde-orde dense-output formule
is ontworpen. Deze multirate RODAS methode heeft zeer goede resultaten
opgeleverd in numerieke experimenten, en is duidelijk efficiënter dan andere
multirate methoden in deze experimenten.

Expliciete multirate methoden en gepartitioneerde Runge-Kutta methoden,
voor semi-discrete hyperbolische behoudswetten, worden geanalyseerd in hoofd-
stuk 5. Het blijkt dat het voor de beschouwde klasse van multirate methoden
niet mogelijk is om lokale consistentie te combineren met massabehoud. De
analyse geeft aan dat ondanks lokale inconsistenties toch globale convergentie
verkregen kan worden in alle roosterpunten.


