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משוואת שיטות נומריות לפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות. אנו נחקור את  ללמוד ,מטרת הפרויקט

 :[   ]     פואסון בתוך )נאמר( מלבן

   (   )   (   ) 
 ציה מסדר שני המשוואה נראית כך:אבדיסקרטיז  על השפה.    עם תנאי שפה, למשל 
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,     וניחוש התחלתי של ,                 המקבלת  Smooth(Phi,F,M)שיגרת מחשב  ובכת .6

 רלקסאציות:  ומבצעת 
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   הערה: עבור קצות התחום יש לשנות משוואה זו.

(   )  ;    ו . בחר כפונקציה של  לות הרלקסאציהיאת יע ובדק .2  
  

 
   

  

 
   

  

 
באשר  

n ניחוש שהוא מאד חד )שגיאה מלאה תדירויות גבוהות( מ ו. החל    למשל, שלם כלשהו

        
 

 
  
 

 

היא  (residualשארית )כדי להתקרב לפתרון המשוואה. ה 6בסעיף  בשגרה ווהשתמש 

   √∑ (   
 )
 
   באשר  (  )  

     
 ו. צייר    -את מידת ההתכנסות בנק' ה נתמציי   [   ]  

בגרף רואים את הבעיה המרכזית של  ציה.אהרלקסציות אאיטרכפונקציה של מס'    ף של רג

. הערה:  בדקו את התלות של יעילות הרלקסאציה ב  בהתכנסות.משמעותית הרלקסאציה: ההאטה 

 לצורך הבדיקה.  2של נק' גריד והעלו אותו בפקטור     השתמשו במספר קטן 

תיאורטי שההאטה בהתכנסות נובעת מכך שסקאלות אורך שונות מתכנסות בקצבים  בכיתה הראנו באופן .3

ת השגיאה פונקציגרף של  ושונים, בפרט אורכי גל ארוכים של השגיאה מתכנסים לאט מאד. צייר

)איכותית, בהסתכלות(   ו, וודאלאחר כל איטראציה       ̅     :)לפשטות, רק האלכסונית(

 .הנעשית חלקה יותר ויותר בכל איטראצי     שאמנם, הפונקציה

ית רלקסאציות, פונקצי 5-1פתירת בעיית ההאטה בהתכנסות. לאחר ל multigridנשתמש בשיטת כעת  .8

̅     השגיאה  :לגריד גס מעבירים את השארית .אותה בגריד גס יותר הציגניתן לוהיא חלקה,     

      
  [  ] 

 ופותרים את המשווה:

           

 :לקבלת השגיאה ,  מעברים אותה לגריד העדין   לאחר שמצאנו את 

      
     

         

 (:++Cהבאה ) V-cycles -ת היכולו ניתן תיאור ברקורסי התהליך
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void VCycle(RMatrix& F,RMatrix& Phi,int Level) 

{ 

 Smooth(F,Phi,5); 

 if (N==Level) return; 

 RMatrix NewF = FineToCoarse(Residual(F,Phi)); 

 RMatrix NewPhi(NewF.ColLength(),NewF.NColumns()); 

 NewPhi=0.0; 

 VCycle(NewF,NewPhi,Level-1); 

 Phi += CoarseToFine(NewPhi); 

 Smooth(F,Phi,5); 

} 

   היא האופרטור  CoarseToFineכאשר 
   הוא FineToCoarseואילו    

, את שניהם הגדרנו   

 .V-cycles -כפונקציה של מספר ה  את  וצייר בכיתה.

בו שבתחום  ו. הראשונות  עבור  multigrid, באופן נומרי  את יעילות ההתכנסות של ובדק .5

 טוב תהליך המולטי גריד הינו יעיל. smootherיטראציות הרלקסאציה הן א

 


