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Wst˛ep
Rachunek różniczkowy i całkowy ułamkowych rz˛edów (w skrócie - rachunek ułamkowych rz˛edów) może być interpretowany jako rozszerzenie koncepcji
operatora różniczkowania całkowitego rz˛edu n do rz˛edu dowolnego ν.
Angielski termin fractional calculus przyj˛ety do określenia rachunku ułamkowych rz˛edów jest mylacy,
˛ bowiem sugeruje, iż rz˛edy różniczkowania i całkowania moga˛ przybierać jedynie wartości niecałkowite. Właściwszym określeniem
tej dziedziny matematyki jest różniczkowanie i całkowanie rz˛edu dowolnego. W
praktyce, tak rz˛edy różniczkowania jak i całkowania moga˛ przyjmować wartości
rzeczywiste lub zespolone. W tym kontekście klasyczne pochodne i całki rz˛edów
całkowitych należy rozważać jak specjalne przypadki rachunku ułamkowych rz˛edów.
Poczatki
˛ rachunku ułamkowych rz˛edów si˛egaja˛ tego samego okresu, co tradycyjnego rachunku różniczkowego i całkowego całkowitych rz˛edów, tj. końca
XVI wieku. Jednak koncepcja ta nie była szerzej dyskutowana ani badana aż do
poczatków
˛
wieku XVIII.
Najważniejsze daty, w kontekście zagadnień rozważanych w niniejszej rozprawie doktorskiej to lata: 1832, kiedy to Liouville, a w 1876 Riemann ogłosili znana˛
dziś szeroko definicj˛e pochodnej i całki ułamkowych rz˛edów; w 1876 - Grünwald
zdefiniował pochodna˛ ułamkowych rz˛edów jako granic˛e sumy.
Jednak zauważalny wzrost zainteresowania ta˛ nowa˛ dziedzina˛ matematyki daje si˛e odnotować dopiero w ostatnich 40-stu latach: pierwsza konferencja poświ˛econa rachunkowi ułamkowych rz˛edów i jego zastosowaniom odbyła si˛e w 1974
roku na uniwersytecie w New Heaven, w stanie Connecticut, USA; pierwsza monografia autorów Oldham i Spanier The Fractional Calculus. Theory and Application of Differentiation and Integration to Arbitrary Order została opublikowana
w tym samym roku.
Wczesne badania nad zastosowaniem rachunku ułamkowych rz˛edów w matematyce, fizyce, chemii, inżynierii, ekonomii, biologii miały charakter czysto teoretyczny. Ostatnio daje si˛e jednak zauważyć znaczacy
˛ wzrost ilości badań nad
praktycznym jego zastosowaniem w fizyce, naukach technicznych, biologii i ekonomii. Szczególna˛ intensywność zastosowań należy odnotować w elektrotechnice, elektronice, sterowaniu, a także w rozpoznawaniu i przetwarzaniu sygnałów.
Warto zauważyć w tym miejscu, że plakat zatytułowany Fractional Calculus: Models, Algorithms, Technology opublikowany przez prof. J. A. Tenreiro Machado w
czasopiśmie Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, 4(4), w 2015 roku wymienia ponad 30 dziedzin zastosowań rachunku ułamkowych rz˛edów.
Operatory różniczkowania i całkowania ułamkowych rz˛edów to operatory nielokalne. Powoduje to, że teoria rachunku różniczkowego ułamkowych rz˛edów stała si˛e znakomitym instrumentem do opisu pami˛eci oraz dziedzicznych właściwo-
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ści różnych procesów fizycznych. Na przykład, pochodne i całki rz˛edów połówkowych okazały si˛e bardziej przydatne w formułowaniu pewnych problemów elektrochemicznych niż klasyczne modele. Zastosowanie teorii rachunku ułamkowych
rz˛edów do teorii entropii stało si˛e również ważnym narz˛edziem oraz głównym tematem wielu badań naukowych. Wia˛że si˛e to z faktem, że entropia ułamkowych
rz˛edów może być użyta do opracowania nowych algorytmów segmentacji obrazów oraz w analizie procesów anomalnej dyfuzji i równań różniczkowych jej dotyczacych.
˛
Z kolei badania prowadzone w dziedzinie teorii sterowania wykazały,
że regulatory PID opisane równaniami ułamkowych rz˛edów oraz regulatory PID
zmiennych, ułamkowych rz˛edów przewyższaja˛ swoimi możliwościami klasyczne regulatory PID. Zastosowanie tych pierwszych w sterowaniu np. ramieniem
robota poprawia właściwości dynamiczne układu zamkni˛etego.
Wymienione przykłady korzyści z zastosowania rachunku ułamkowych rz˛edów pozwalaja˛ zrozumieć dlaczego temat ten skupia uwag˛e coraz wi˛ekszej rzeszy
naukowców z całego świata; według Science Watch of Thomson Reuters to obecnie Emerging Research Front.
Nielokalność pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów zwi˛eksza wydatnie stopień trudności ich numerycznych obliczeń, tzn. podczas ich obliczania musza˛ być
wzi˛ete pod uwag˛e wartości funkcji z całego zakresu a nie tylko wartości sasiadu˛
jace
˛ z punktem, w którym obliczana jest pochodna lub całka ułamkowych rz˛edów.
Fakt ten oraz to, że pochodne i całki ułamkowych rz˛edów funkcji elementarnych sa˛ tzw. funkcjami specjalnym (np. funkcjami Mittag-Lefflera), oszacowanie
dokładności których wia˛że si˛e z dużymi trudnościami obliczeniowymi, był podstawowa˛ trudnościa˛ powodujaca,
˛ że rachunek ułamkowych rz˛edów nie miał wielu
zastosowań aż do lat siedemdziesiatych
˛
wieku dwudziestego.
Pochodne i całki ułamkowych rz˛edów można obliczyć na podstawie znanych
od lat definicji i wzorów wykorzystujac
˛ metody numeryczne. Zagadnienie to jest
jednak nie w pełni rozwiazane,
˛
szczególnie w kontekście dokładności numerycznych obliczeń oraz sposobów jej szacowania.
Wykazanie i przeanalizowanie zalet oraz wad tych metod w sensie poziomu
dokładności numerycznych obliczeń stanowia˛ integralna˛ cześć niniejszej rozprawy doktorskiej, m.in. ze wzgl˛edu na to, że zakres oraz efektywność praktycznych zastosowań pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów moga˛ zostać wydatnie zwi˛ekszone poprzez zmaksymalizowanie dokładności ich numerycznych obliczeń.
Kontynuujac
˛ wieloletnie, osobiste zainteresowania tematem metod numerycznych – szczególnie całkowania numerycznego (praca przejściowa poświ˛econa
kwadraturom Newtona-Cotesa, inżynierska – kwadraturom Gaussa, magisterska
wykorzystywała zebrana˛ wcześniej wiedz˛e do fourierowskiej analizy sygnałów),

3
autor niniejszej rozprawy postanowił poświ˛ecić czas swoich studiów doktoranckich, swoje siły, wiedz˛e oraz zdolności programistyczne idei zwi˛ekszenia dokładności obliczeń pochodnych i całek rzeczywistych rz˛edów i ich praktycznym zastosowaniom.
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Rys. 1: Potencjalne dziedziny zastosowań pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów.
Ważnymi cz˛eściami składowymi opracowywania każdego algorytmu komputerowego jest weryfikacja poprawności oraz dokładności jego działania. W obu
przypadkach konieczna jest znajomość wartości dokładnej obliczanej wielkości.
W przypadku numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów
obie cz˛eści sa˛ utrudnione, a cz˛esto wr˛ecz niemożliwe do przeprowadzenia ze
wzgl˛edu na fakt, że analityczne wzory na wartości dokładne dost˛epne sa˛ jedynie
dla kilku typów funkcji: funkcji pot˛egowych, wykładniczych, trygonometrycznych, hiperbolicznych i skoku jednostkowego.
Rezultaty niniejszej rozprawy prezentowane sa˛ w kategorii dokładności, której przyj˛eta˛ miara˛ jest bład
˛ wzgl˛edny lub bład
˛ wzgl˛edny wyrażony w %. Podstawa˛ jego obliczenia jest znajomość wartości dokładnej. Stad
˛ kolejnym ważnym
celem niniejszej rozprawy doktorskiej kompleksowe rozwiazanie
˛
problemu szacowania dokładności numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych
rz˛edów, t.j. opracowanie uniwersalnego kryterium szacowania dokładności numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów dowolnej funkcji.
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Jedna˛ z ważnych dziedzin, w których stosowany jest rachunek ułamkowych
rz˛edów sa˛ rozwiazania
˛
równań różniczkowych ułamkowych rz˛edów. Niestety w
przypadku wielu z nich, znalezienie rozwiazania
˛
jest bardzo trudne. Dlatego poszukiwanie nowych numerycznych algorytmów gwarantujacych
˛
znajdowanie stabilnych oraz dokładnych rozwiazań
˛
równań różniczkowych ułamkowych rz˛edów
jest ważnym celem wielu prowadzonych obecnie badań naukowych.
W tym celu moga˛ być również użyte algorytmy stosowane w tradycyjnej
analizie numerycznej jednak – w wi˛ekszości przypadków – musza˛ być one dostosowane do nowych wymogów. Tak jest w przypadku transformaty Laplace’a
stosowanej od dawna do uzyskiwania rozwiazań
˛
klasycznych, liniowych, stacjonarnych równań różniczkowych rz˛edów całkowitych. Ważna˛ cz˛eścia˛ uzyskiwania
tych rozwiazań
˛
jest odwrotna transformata Laplace’a. W przypadkach, kiedy formuła odwrotnej transformaty Laplace’a rozwiazania
˛
nie istnieje, lub jest trudna
do uzyskania, stosowana jest metoda aproksymacyjna z wykorzystaniem metod
numerycznych.
W tym kontekście kolejnym celem badań prowadzonych na potrzeby realizacji tez niniejszej rozprawy doktorskiej stała si˛e ocena dokładności numerycznej
aproksymacji odwrotnej transformaty Laplace’a m.in. na przykładzie rozwiazań
˛
liniowych równań różniczkowych ułamkowych rz˛edów.
Numeryczne obliczanie pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów wraz z ich
zastosowaniami rozważanymi w niniejszej rozprawie wymagało umiej˛etnego połaczenia
˛
kilku dziedzin informatyki i matematyki, m.in. algorytmiki, metod numerycznych, programowania oraz dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat
całkowania numerycznego.
Stopień trudności problemów przewidzianych do rozwiazania
˛
zwiazanych
˛
z
tezami postawionym w rozprawie wymagał nie tylko zaprojektowania nowych algorytmów i wybrania oraz dostosowania istniejacych
˛
metod numerycznych. Wymagał także zastosowania nowoczesnej technologi programistycznej nazwanej infinite precision computing, która umożliwia używanie dowolnej precyzji w obliczeniach komputerowych.
Zastosowanie dowolnej precyzji, ograniczonej jedynie sprz˛etem umożliwia
nie tylko zwi˛ekszenie dokładności numerycznych obliczeń oraz pełne wykorzystanie opracowanych algorytmów, ale także wyeliminowanie m.in. bł˛edów spowodowanych niewłaściwym zaokraglaniem
˛
operacji matematycznych cechujacych
˛
wykorzystanie arytmetyki komputerowej opartej na podwójnej precyzji.
Ważność tego problemu pokazał Toshio Fukushima w czasopiśmie The Astronomical Journal w 2001 roku nast˛epujacym
˛
przykładem: „W czasach komputerów o dużej mocy obliczeniowej, bł˛edy zwiazane
˛
z całkowaniem numerycznym
sa˛ głównym ograniczeniem badań naukowych dotyczacych
˛
złożonych układów
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dynamicznych, takich jak długoterminowa stabilność naszego układu gwiezdnego i wielu pozasłonecznych planet[...]" i prezentuje dowód, że użycie podwójnej
precyzji w obliczeniach numerycznych prowadzi do kumulacji bł˛edu zaokragle˛
nia rz˛edu 1 radiana na układ słoneczny.

Tezy Rozprawy
1. W celu zwi˛ekszenia dokładności numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów należy: (i) zastosować podstawienie zmiennej niezależnej w funkcji podcałkowej lub (ii) dostosować funkcj˛e wagowa˛ w kwadraturze Gaussa-Jacobiego.
2. W celu oszacowania dokładności numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów dowolnej funkcji należy zastosować reguły składania uogólnionych operatorów różniczkowania i całkowania ułamkowych
rz˛edów.
3. Zastosowanie algorytmu Talbota lub De Hooga numerycznej aproksymacji
odwrotnej transformaty Laplace’a prowadzi do uzyskania rozwiazań
˛
równań różniczkowych liniowych ułamkowych rz˛edów z wysoka˛ dokładnościa.˛
Tezy postawione w rozprawie zostały udowodnione. Poniżej zaprezentowany
jest obszerny skrót najważniejszych rezultatów oraz wnioski końcowe.

Teza 1
Jak już wspomniano wcześniej, istnieje wiele definicji oraz wzorów, które
moga˛ być użyte do obliczania pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów. Metody zwi˛ekszenia dokładności numerycznych obliczeń zaprezentowane w niniejszej
rozprawie dotycza˛ wyłacznie
˛
wykorzystania wzorów na (i) całk˛e ułamkowych
rz˛edów Riemanna-Liouvile’a, (ii) pochodna˛ ułamkowych rz˛edów Caputo i jej
równoważna˛ postać Riemanna-Liouville’a oraz (iii) pochodno-całk˛e GrünwaldaLetnikova.
W przypadku (i) oraz (ii) do obliczania całek jak i pochodnych ułamkowych
rz˛edów wykorzystywane jest klasyczne całkowanie numeryczne znane z klasycznej analizy numerycznej rz˛edów całkowitych.
W przypadku (iii) do aproksymacji pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów
wykorzystywane sa˛ różnice skończone w postaci wzorów na różnice i sumy wsteczne rz˛edów ułamkowych.
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Zagadnienie niskiej dokładności obliczeń pochodnych i całek ułamkowych
rz˛edów uzyskiwanych z zastosowaniem wzorów Riemanna-Liouville’a i Caputo można zaw˛ezić do problemu zwiazanego
˛
z całkowaniem rdzenia wyrażenia
podcałkowego w tych wzorach. Charakterystyka funkcji, której pochodna˛ lub całk˛e ułamkowych rz˛edów obliczamy odgrywa w tym kontekście drugorz˛edna˛ rol˛e.
Obecność nieregularności w rdzeniu wyrażenia podcałkowego w wymienionych
wzorach na końcu zakresu całkowania oraz jego szybko-zmienność w końcowej
cz˛eści powoduja,˛ że to właśnie rdzeń stanowi najtrudniejsza˛ do całkowania cz˛eść
wyrażenia podcałkowego.
Wykorzystanie dost˛epnych algorytmów i technik całkowania numerycznego
znanych z tradycyjnej analizy numerycznej ani też poprzez zastosowanie jednej z
nielicznych metod opracowanych na ich podstawie i dedykowanych obliczeniom
pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów nie umożliwia generalnie zwi˛ekszenia
dokładności obliczeń do satysfakcjonujacego
˛
poziomu. Dokładność jest niska, w
zależności od użytej metody, obliczanego rz˛edu oraz funkcji - bład
˛ wzgl˛edny obliczony w stosunku do wartości dokładnych może wynieść od 1% do 200-300%.
Zostało to wykazane w stanie wiedzy – w przegladzie
˛
wybranych metod numerycznych i ich możliwości w kontekście dokładności obliczeń.
Dla przykładu - użycie najdokładniejszej z tych metod - zmodyfikowanej przez
prof. Diethelma metoda trapezów umożliwia obliczanie pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów z dokładnościa˛ maksymalnie do kilku miejsc po przecinku - jedynie dla waskiego
˛
zakresu rz˛edów z okolic rz˛edu 0.5 oraz prostych funkcji. Pozostałe rz˛edy sa˛ niemożliwe do obliczenia ze wzgl˛edu na wartości bł˛edów ok.
60 − 90%. Pochodne rz˛edów bliskich zeru i całek bliskich jedności obarczone sa˛
wieluset procentowym bł˛edem wzgl˛ednym.
Zastosowanie różnic/sum wstecznych Grünwalda-Letnikova – metody opartej
o definicj˛e pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów jako sumy, również nie umożliwia zwi˛ekszenia dokładności do satysfakcjonujacego
˛
poziomu: dokładność ta
ograniczona jest do kilku miejsc po przecinku, jest silnie zależna od ułamkowego
rz˛edu oraz typu funkcji, a także pewnych współczynników. Ilość tych współczynników obliczonych i wymnożonych przez wartości funkcji determinuja˛ generalna˛ dokładność obliczeń. Dla przykładu: zastosowanie 600 współczynników do
obliczenia pochodnej lub całki rz˛edu 0.5 prostej funkcji (np. skoku jednostkowego) gwarantuje obliczenia z dokładnościa˛ 4 miejsc po przecinku; zwi˛ekszenie
tej dokładności do 8 miejsc po przecinku wymaga zastosowania kilkudziesi˛eciu
milionów współczynników. Bardziej skomplikowane funkcje oraz niższe rz˛edy
pochodnych i całek wymagaja˛ ponad 2 miliardy współczynników.
Mimo, że problematyka ta nie została zdefiniowana jako teza, w trakcie prac
nad udowodnieniem tezy 1 podj˛eto również badania nad zwi˛ekszeniem efektywności metody Grünwalda-Letnikova, tzn. zredukowaniem ilości współczynników
koniecznych do uzyskania pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów z określo-
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na˛ dokładnościa.˛
Całka oznaczona jest wyrażona jako pole powierzchni pod wykresem funkcji i jest ograniczona pewnym zakresem oraz osia˛ X. Całkowanie numeryczne to
umożliwia przybliżone obliczanie całki oznaczonej poprzez zastosowanie różnych
metod numerycznych.
Najpopularniejsza˛ numeryczna˛ metoda˛ obliczania całki oznaczonej jest kwadratura. Polega ona na dopasowywaniu figur geometrycznych w pole powierzchni pod wykresem funkcji. Suma powierzchni wpasowanych figur jest nast˛epnie
sumowana i stanowi wartość całki. Najwi˛ekszym wyzwaniem jest odpowiednie
dobranie figur tak, by ich pola powierzchni wpasowały si˛e całkowicie w pole powierzchni funkcji, a ich nadmiar zniósł si˛e całkowicie z niedomiarem.
Przykładami kwadratur sa˛ m.in.: metoda prostokatów,
˛
kwadratury NewtonaCotesa: metoda trapezów oraz metoda Simpsona oraz kwadratury Gaussa.
Kwadratury te możemy stosować do prawie wszystkich typów funkcji. Natomiast kwadratury Gaussa, w których funkcja podcałkowa jest aproksymowana
przez odpowiedni wielomian, znajduja˛ zastosowanie jedynie w przypadku całkowania konkretnych, ściśle wyselekcjonowanych funkcji. Wynika to z ich powia˛
zania z tzw. funkcjami wagowymi. Wyjatek
˛ stanowi kwadratura Gaussa-Legendra
z funkcja˛ wagowa˛ 1.
Formuły trapezów oraz Simpsona sa˛ formułami zamkni˛etymi, tzn. wymagaja,˛
aby wartość funkcji f (a) i f (b) były określone. Nie moga˛ być zatem stosowane do całek posiadajacych
˛
nieusuwalne osobliwości na końcach przedziałów. W
przypadku takich funkcji podcałkowych można posłużyć si˛e zmodyfikowana˛ metoda˛ prostokatów
˛
wykorzystujac
˛ a˛ punkty środkowe przedziałów lub odpowiednimi kwadraturami Gaussa.
Kolejna˛ różnica˛ mi˛edzy kwadraturami Newtona-Cotesa i Gaussa jest sposób
dzielenia zakresu całkowania na podprzedziały. W kwadraturach Newtona-Cotesa
przedział całkowania jest podzielony na podprzedziały o równej szerokości. W
przypadku zmodyfikowanej metody prostokatów
˛
do obliczenia wartości funkcji
w w˛ezłach kwadratury brany jest środek każdego podprzedziału. Natomiast cecha˛
kwadratur Gaussa jest fakt, że ich w˛ezły nie leża˛ w środku podprzedziałów, lecz
w miejscach, które zdecydowanie wi˛eksza˛ dokładność obliczonej wartości całki.
W˛ezłami kwadratur Gaussa sa˛ miejsca zerowe odpowiednich wielomianów.
Wymienione metody całkowania numerycznego sa metodami podstawowymi.
Oprócz nich istnieje wiele innych odmian, rozszerzeń metod Gaussa. Najciekawsze z nich to: kwadratury Gaussa-Radau i Gaussa-Lobatto zawierajace
˛ pewne, z
góry narzucone w˛ezły oraz bardzo wydajna metoda opracowana w połowie lat 60tych przez rosyjskiego informatyka A.S. Kronroda. Jego modyfikacja kwadratury Gaussa-Legendre’a zwana kwadratura˛ Gaussa-Kronroda wykorzystuje zestawy
w˛ezłów, tzw. pary: np. 15-punktowa kwadratura Gaussa-Kronroda zawiera w so-
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bie w˛ezły 7-punktowej kwadratury Gaussa, 8 dodatkowych w˛ezłów oraz zupełnie
inne współczynniki kwadratury (wagi).
Waga determinuje szerokość podprzedziałów, na jakie jest podzielony zakres
całkowania w kwadraturach Gaussa.
Dysponujac
˛ ta˛ wiedza,˛ w celu zwi˛ekszenia dokładności numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów opracowano dwie koncepcje: (i) dopasowania funkcji podcałkowej do wymogów całkowania z wysoka˛ dokładnościa˛
z wykorzystaniem wybranej metody całkujacej
˛ oraz (ii) dostosowania numerycznej metody całkujacej
˛ do możliwości całkowania z wysoka˛ dokładnościa˛ funkcji
wyposażonej w trudna˛ cech˛e.
W przypadku (i) wykorzystano technik˛e podstawienia zmiennej niezależnej
w rdzeniu wyrażenia podcałkowego we wzorach Riemanna-Liouville’a i Caputo. Technika ta jest znana z całkowania analitycznego. Polega na przekształceniu
funkcji podcałkowej w poszukiwaniu formuły, dla której istnieje wzór na wyrażenie pierwotne.
Celem zastosowania podstawienia zmiennej niezależnej w całkowaniu numerycznym jest uzyskanie kształtu funkcji podcałkowej, który jest optymalny w stosunku do wymagań całkowania z wysoka˛ dokładnościa˛ dla wybranej metody numerycznej.
W rozprawie zaproponowano dwa efektywne sposoby dopasowania (przekształcenia) wyrażenia podcałkowego do pożadanego
˛
kształtu zgodnego z wymogami
wybranej numerycznej metody całkujacej.
˛
Sposoby te umożliwiły obliczanie całki
z wielokrotnie wyższa˛ dokładnościa˛ niż zastosowanie danej metody numerycznej
do tej samej funkcji podcałkowej nieprzekształconej:
1. Analityczne przekształcenie funkcji podcałkowej przez zastosowanie podstawienia zmiennej niezależnej z użyciem 3 własnych podstawień dostosowujacych
˛
funkcj˛e podcałkowa˛ do całkowania kwadraturami Gaussa Legendre’a, Gaussa-Kronroda i Gaussa-Laguerra.
2. Przekształcenie funkcji podcałkowej przez zastosowanie podstawienia zmiennej niezależnej w postaci kwadratury numerycznej znanej jako Transformacja Dwukrotnie-wykładnicza łacz
˛ acej
˛ podstawienie z użyciem funkcji hiperbolicznych oraz całkowanie metoda˛ trapezów.
Zastosowanie analitycznego przekształcenia funkcji podcałkowej do pożada˛
nego kształtu w kontekście zastosowanej numerycznej metody całkujacej
˛ (kwadratur Gaussa) jest bardzo efektywne i umożliwia maksymalnie czterokrotne zwi˛ekszenie dokładności przy jednoczesnej dziesi˛eciokrotnej redukcji ilości miejsc próbkowania w porównaniu z dokładnościa˛ obliczeń uzyskanych z zastosowaniem tej

9
samej metody numerycznej bez podstawienia w funkcji podcałkowej. Metoda ta
jest jednak żmudna, bowiem wymaga r˛ecznego przekształcenia każdej funkcji
podcałkowej przed zastosowaniem wybranej kwadratury Gaussa.
Poniżej przedstawiono podstawienia, które zastosowano w celu przekształcenia wzorów na pochodne i całki Riemanna-Liouville’a i Caputo dla przykładowych funkcji w celu dostosowania ich kształtu do wymogów całkowania z wykorzystaniem wybranych kwadratur Gaussa:
Gaussa-Legendre’a i Gaussa-Kronroda (1-2) oraz Gaussa-Laguerra (3):
1. 1 − τ = e1−1/u .
2. τ = 1 − e1−1/u , t − τ = e1−1/u .
3. 1 − τ = 1/tα α = 1, 2, 3, . . . , t − 1 = u .
Przekształcenie funkcji podcałkowej z użyciem podstawienia zmiennej niezależnej w postaci numerycznej kwadratury, wykorzystujacej
˛ Transformacj˛e Dwukrotniewykładnicza˛ eliminuje żmudne analityczne podstawienie w funkcji podcałkowej
i automatyzuje je oraz całkowanie.
Kwadratura numeryczna automatyzujaca
˛ proces podstawienia jest bardzo wydajna i dokładna pod warunkiem znalezienia i zastosowania do podstawienia wyrażenia, które spełnia wymogi optymalności dla wybranej metody całkujacej.
˛
Idea podstawienia zmiennej w postaci kwadratury Dwukrotnie-wykładniczej
(the Double Exponential Quadrature) zastosowana w niniejszej rozprawie jest
znana od dawna, jednak nie była używana do tego typu obliczeń, tj. obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów rz˛edów. Powodem był stopień trudności
funkcji podcałkowej oraz ograniczenia podwójnej precyzji w programowaniu.
Przekształcenie funkcji podcałkowej w wykorzystaniem funkcji hiperbolicznych


x = φ (t) = tgh

π
cosh t
π
0
2 

sinh t , φ (t) =
2
cosh2 π2 sinh t



zmienia jej kształt na wkl˛esło-wypukły. Matematycznie udowodniono, że do
całkowania funkcji podcałkowej o takim kształcie najlepsze rezultaty daje metoda trapezów. Dlatego połaczenie
˛
tych dwóch metod, pod nazwa˛ Transformacja Dwukrotnie-wykładnicza umożliwia nawet pi˛ećdziesi˛eciokrotne zwi˛ekszenie
dokładności numerycznych obliczeń całek rz˛edów ułamkowych h0, 2; 1) oraz pochodnych rz˛edów ułamkowych (0; 0, 8i w stosunku do dokładności obliczeń uzyskanych z zastosowaniem metody trapezów bez wst˛epnego przekształcenia funkcji podcałkowej (bład
˛ wzgl˛edny obliczony w stosunku do wartości dokładnej wyniósł maksymalnie 10−50 ). Dokładność ta zależna jest jednak od ułamkowego rz˛edu oraz typu funkcji podcałkowej.
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Uzyskanie tak dużego przyrostu dokładności było efektem zwi˛ekszenia precyzji obliczeń do 1500, a w przypadkach niektórych rz˛edów do 5000 cyfr ze wzgl˛edu
na wyst˛epowanie bardzo małych wartości w trakcie obliczenia całek przekształconych funkcji podcałkowych, które nie mieściły si˛e w zakresie podwójnej precyzji
powodujac
˛ niedomiar. Dodatkowo, ze wzgl˛edu na użycie metody trapezów, koniecznym było zastosowanie dodatkowego podstawienia w punkcie nieregularności w przypadku użycia podwójnej precyzji lub zwi˛ekszonej precyzji ze wzgl˛edu
na wyst˛epowanie w tym punkcie nadmiaru.
Brak satysfakcjonujacych
˛
wyników całkowania dla pozostałych, od wymienionych rz˛edów, zwiazany
˛
jest ze zwi˛ekszajac
˛ a˛ swa˛ wartość pot˛ega˛ w rdzeniu
wzorów Riemanna-Liouville’a i Caputo oraz właściwościami funkcji użytych do
podstawienia.
W przypadku (ii) poszukiwana była kwadratura, która˛ można zastosować
do całkowania funkcji wyposażonych w nieregularności na końcu przedziału całkowania. Jedna˛ z kwadratur o takich możliwościach jest kwadratura
Gaussa-Jacobiego. Może być ona użyta jednak jedynie do całkowania funkcji
posiadajacych
˛
nieregularności na obu końcach przedziału domkni˛etego h−1, 1i.
By móc użyć ja˛ do obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów z użyciem
wzorów Riemanna-Liouville’a i Caputo konieczne było dostosowanie funkcji
wagowej p (x) = (1 − x)λ (1 + x)β w tej kwadraturze do całkowania funkcji
podcałkowej z nieregularnościa˛ tylko na jednym końcu zakresu całkowania.
Należało także dokonac konwersji dowolnego zakresu całkowania ha, bi do
zakresu obsługiwanego przez kwadratur˛e.
Standardowy sposób użycia kwadratur Gaussa ogranicza si˛e do zastosowania stabelaryzowanych, ogólnie-dost˛epnych wartości wag i w˛ezłów. W przypadku
użycia funkcji wagowej o dowolnych wartościach λ i β koniecznym jest obliczanie wag i w˛ezłów w programie całkujacym.
˛
Wymusza to obliczanie za każdym
(λ,β)
razem wielomianu Jacobiego Jn (x), jego miejsc zerowych, które stanowia˛
0
w˛ezły kwadratury, pochodnej tego wielomianu Jn(λ,β) (x) oraz innych wartości
koniecznych do obliczenia wag.
Efektem zastosowania tak dostosowanej kwadratury Gaussa-Jacobiego umożliwiło wyeliminowanie z całkowania numerycznego trudnego, z punktu widzenia
dokładności całkowania, rdzenia wyrażenia podcałkowego we wzorach RiemannaLiouville’a i Caputo i obliczanie jego wartości z wykorzystaniem wzoru na funkcj˛e wagowa.˛ Takie podejście pozwoliło wielokrotne zwi˛ekszenie dokładności z
wykorzystaniem podwójnej precyzji w obliczeniach. Zwi˛ekszenie precyzji do 100
miejsc po przecinku (ok. 300 bitów na mantys˛e w liczbie zmiennoprzecinkowej)
umożliwiło na maksymalnie stukrotne zwi˛ekszenie zwi˛ekszenie dokładności numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów (bład
˛ wzgl˛edny
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obliczony w stosunku do wartości dokładnej wyniósł maksymalnie 10−120 ), niezależnie od obliczanego rz˛edu ułamkowego, zakresu całkowania oraz typu funkcji
podcałkowej, przy drastycznym zmniejszeniu miejsc próbkowania do średnio 816, a maksymalnie do 32. Warto podkreślić, że dokładność pochodnych i całek
rz˛edów bliskich zeru i jedności, np. 0.0000001... czy 0.9999999999... z użyciem
opracowanej metody, które sa˛ niemożliwe do obliczenia jakakolwiek
˛
inna˛ metoda,˛
jest podobnie wysoka, co rz˛edów 0.5. Rzad
˛ ten jest najprostszy do obliczenia.
Jednakże konieczność obliczania komponentów kwadratury: w˛ezłów i wag,
konwersji zakresu całkowania wydatnie zwi˛eksza stopień trudności zastosowania
kwadratury. Dodatkowo, potrzeba maksymalizacji dokładności działania użytego
algorytmu obliczania wielomianu, jego miejsc zerowych oraz pochodnej, a także
samego algorytmu całkowania wymusiła zastosowanie zwi˛ekszonej precyzji w
obliczeniach.
Złożoność obliczeniowa komputerowego obliczania w˛ezłów i wag w kwadraturze Gaussa kształtuje si˛e na poziomie n2 , gdzie n jest stopniem wielomianu
użytego w całkowaniu. Zastosowanie w programie szybkiego algorytmu naukowców N. Hale i A. Townsend umożliwiło zredukowanie tej wartości do n.
Użycie zwi˛ekszonej precyzji w obliczeniach poprzez zastosowanie biblioteki
GNU MPFR wia˛że si˛e ze zwi˛ekszeniem złożoności obliczeniowej, pami˛eciowej
oraz czasowej. Ciekawym kompromisem mi˛edzy dokładnościa˛ obliczeń, a ich złożonościa˛ czasowa˛ jest zastosowanie tzw. wrappera MPFR C++, który umożliwia
użycie standardowej składni C++ w programowaniu wraz ze zmiennymi dowolnej
precyzji. Zastosowanie tego rozwiazania
˛
pozwoliło na znaczac
˛ a˛ redukcj˛e złożoności czasowej, tzn. zastosowanie zmiennych o precyzji maksymalnie do 100 miejsc
po przecinku nie zwi˛ekszyło w mierzalny sposób złożoności czasowej w stosunku
do złożoności z użyciem standardowej podwójnej precyzji nawet na komputerze
pc wyprodukowanym w 2008 roku.
Dotyczy to wszystkich obliczeń komputerowych, których rezultaty prezentowane sa˛ w niniejszej rozprawie.
Badania nad zwi˛ekszeniem dokładności numerycznych obliczeń pochodnych
i całek ułamkowych rz˛edów prowadzone w celu udowodnienia tez zawartych w
niniejszej rozprawie obj˛eły dodatkowo metod˛e Grünwalda-Letnikova, która wykorzystuje różnice/sumy wsteczne do ich aproksymacji.
Algorytm tej metody składa si˛e z odpowiedniego sposobu sumowania wartości
funkcji oraz specjalnych współczynników, których wartości da˛ża˛ do 0 wraz z ich
indeksami da˛żacymi
˛
do ∞.
Wartości funkcji, kolejność ich sumowania sa˛ kluczem do poprawności obliczeń. Z tego też powodu funkcja nie może być w żaden sposób przekształcona,
tzn. jej kształt nie może być zmieniony.
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Sposób rozwiazania
˛
problemu dokładności numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów z wykorzystaniem wzoru Grünwalda-Letnikova
wymagał zupełnie innego podejścia niż to miało miejsce w przypadku wzorów
Riemanna-Liouville’a i Caputo, a mianowicie wymagało zastosowania:
1. Innego (równoważnego) sposobu sumowania.
2. Odmiennego sposoby dyskretyzacji.
3. Dyskretyzacji z wi˛eksza˛ ilościa˛ niż jeden punkt na krok sumowania.
W przypadku (1) zastosowanie innego sposobu sumowania w postaci schematu Hornera umożliwiło na dodanie kilku ważnych możliwości metodzie GrünwaldaLetnikova z punktu widzenia obliczeń komputerowych, takich jak: naturalny sposób czytania danych oraz zwi˛ekszenie dokładności obliczeń przy zmniejszonej
ilości współczynników (zwi˛ekszenie efektywności przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności obliczeniowej).
Zastosowanie schematu Hornera wiazało
˛
si˛e z użyciem współczynników o innych właściwościach w sumowaniu. Wykorzystujac
˛ właściwość da˛żenie ich wartości do jedności przy indeksach da˛żacych
˛
do ∞, można było założyć, że od
pewnego indeksu ich wartość można było zastapić
˛ wartościa˛ 1. Umożliwiło to
zastapienie
˛
obliczania współczynników i mnożenia ich przez wartości funkcji jedynie sumowaniem wartości funkcji. Efektem była możliwość pomini˛ecia minimalnie 5% a maksymalnie 30 % współczynników w zależności od typu funkcji
bez obniżania dokładności wi˛ecej niż 0,1% ponad założony poziom.
W przypadku (2) zwi˛ekszenie dokładności osiagni˛
˛ eto poprzez zastosowanie
próbkowania funkcji w środku lub na końcu przedziału zamiast na poczatku,
˛
które
jest zastosowane w klasycznym wzorze Grünwalda-Letnikova.
Zastosowanie takiego schematu dyskretyzacji jest bardzo efektywne, bo umożliwia nawet czterokrotne zwi˛ekszenie dokładności obliczeń pochodnych i całek
ułamkowych rz˛edów przy zastosowaniu tej samej ilości współczynników. Wia˛że
si˛e z minimalna˛ zmiana˛ kodu dotyczac
˛ a˛ próbkowania funkcji
W przypadku (3) zastosowano próbkowanie z dwoma lub trzema punktami,
zamiast jednego na jeden krok sumowania. Metody te sa˛ odpowiednikami: metody
prostokatów
˛
z punktem centralnym oraz metody Simpsona.
Zastosowanie wymienionych modyfikacji umożliwiło na wielokrotne zwi˛ekszenie dokładności obliczeń w przypadku testowanych funkcji w stosunku do dokładności z zastosowaniem klasycznego wzoru Grünwalda-Letnikova. Jednakże
poziom zwi˛ekszenia dokładności zależał od charakterystyki funkcji, co jest zwia˛
zane z algorytmem sumowania oraz właściwościami stosowanych współczynników.
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Przykładowo, w przypadku funkcji okresowej o wysokiej cz˛estotliwości, której obwiednia jest stała lub rosnaca,
˛ wykorzystujac
˛ klasyczny wzór GrünwaldaLetnikova, by uzyskać pochodne i całki ułamkowych rz˛edów obarczone bł˛edem
wzgl˛ednym mniejszym niż 10−8 obliczonym w stosunku do wartości dokładnej,
wymagane jest obliczenie i wymnożenie ponad 2,5 miliarda współczynników.
Zastosowanie zaproponowanych metod (2) i (3) redukuje t˛e ilość do wielkości
100 tysi˛ecy w tym samym przypadku.
Teza 2
Szacowanie dokładności oraz efektywności sa˛ ważna˛ cz˛eścia˛ procesu opracowywania algorytmu, bowiem umożliwiaja˛ ocen˛e poprawności jego działania oraz
jego dokładność.
Do szacowania dokładności zwykle używa si˛e wartości przyj˛etej za dokładna,˛
w stosunku do której oblicza si˛e wartość bł˛edu: bezwzgl˛ednego, wzgl˛ednego lub
wzgl˛ednego wyrażonego w %.
W przypadku obliczeń numerycznych pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów szacowanie dokładności jest w wi˛ekszości przypadków niemożliwe ze wzgl˛edu na fakt, że wzory na wartości dokładne dost˛epne sa˛ jedynie dla wybranych
funkcji: pot˛egowych, wykładniczych, trygonometrycznych, hiperbolicznych i skoku jednostkowego.
Jednym z celów niniejszej rozprawy było kompleksowe rozwiazanie
˛
tego problemu, tzn. opracowanie takiego kryterium szacowania dokładności numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów, który umożliwiłby określanie jej dla dowolnej funkcji.
Określenie takiego kryterium obj˛eło zastosowanie:
1. Zasad składania uogólnionych operatorów różniczkowania i całkowania ułamkowych rz˛edów.
2. Różniczkowanie i całkowanie ułamkowych rz˛edów funkcji Mittag-Lefflera.
Składanie operatorów różniczkowania lub całkowania ułamkowych rz˛edów
polega na obliczeniu całki lub pochodnej ułamkowego rz˛edu i wprowadzeniu obliczonej wartości jako funkcji do kolejnego całkowania lub różniczkowania ułamkowego rz˛edu. By móc wykorzystać składanie operatorów w celu szacowania dokładności, należy wielokrotnie powtórzyć operacj˛e złożenia - tak, by suma złożonych rz˛edów wyniosła 1 (by móc przyrównać uzyskana˛ wartość do wartości
klasycznej całki 1 rz˛edu lub pierwszej pochodnej) lub 0 (złożenie rz˛edów całkowania i różniczkowania (lub odwrotnie), by móc przyrównać uzyskana˛ wartość
do wartości funkcji).

14
Użycie składania operatorów w celu szacowania dokładności wymagało opracowania dwóch algorytmów numerycznego składania operatorów: innego dla kwadratur z równoodległymi w˛ezłami i innego dla kwadratur Gaussa.
W przypadku w˛ezłów równoodległych, złożenie operatorów polegało na obliczeniu całki/pochodnej danego rz˛edu ułamkowego we wcześniej obliczonych
w˛ezłach w zakresie całkowania zakresu. Była to tzw. całka wewn˛etrzna. Nast˛epnie wartości całki wewn˛etrznej w tych samych w˛ezłach wprowadzane były jako
wartości funkcji do nast˛epnego całkowania z wybranym rz˛edem. Była to tzw. całka zewn˛etrzna. Takie złożenie było powtarzane do momentu gdy suma rz˛edów
wyniosła 1 lub 0, w zależności od ustalonego kryterium zakończenia.
W przypadku użycia kwadratur Gaussa algorytm był inny: najpierw obliczane
były w˛ezły w celu obliczenia całki zewn˛etrznej, a nast˛epnie w tych w˛ezłach obliczane były wartości całki/pochodnej wewn˛etrznej danego rz˛edu. Obliczone wartości wprowadzane były jako wartości funkcji w celu obliczenia całki zewn˛etrznej.
Kryterium zakończenia było takie samo, jak w przypadku złożenia dla kwadratur
z równoodległymi w˛ezłami całkowania.
Określenie przydatności składania operatorów jako kryterium szacowania dokładności numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów wymagało zastosowania różnych podejść w celu oceny wpływu ilości złożeń operatorów zastosowanych w celu uzyskania rz˛edu 1 lub 0 na efektywność tego kryterium:
1. Minimalnej ilości złożeń.
2. Maksymalnej ilości złożeń.
3. Złożenia rz˛edów o takich samych wartościach.
4. Złożenia rz˛edów o różnych wartościach.
5. Zastosowanie jedynie złożeń operatorów całkowania.
6. Zastosowanie jedynie złożeń operatorów różniczkowania.
7. Zastosowanie złożeń najpierw operatorów całkowania a potem różniczkowania.
8. Zastosowanie złożeń najpierw operatorów różniczkowania a potem całkowania.
(1-2) Umożliwiło określenie jak rozkłada si˛e bład
˛ na kolejne złożenia operatorów oraz ile złożeń jest możliwe w przypadku danej metody całkujacej,
˛
zanim
skumulowany bład
˛ nie zwi˛ekszy si˛e ponad wyznaczone maksimum.
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(3-4) Umożliwiło określenie czy i jakim stopniu wartości rz˛edów w kolejnych
złożeniach wpływaja˛ na efektywność kryterium w przypadku każdej przetestowanej metody całkujacej.
˛
Warunki poprawnego składania operatorów różniczkowania i całkowania obwarowane sa˛ przez surowe zasady. Ta cz˛eść testu umożliwiła sprawdzenie ich dla:
(5-6) składania rz˛edów - oddzielnie dla całkowania i, oddzielnie - dla różniczkowania.
(7-8) składania rz˛edów mieszanych - różniczkowania i całkowania w różnych
kombinacjach.
Całkowanie i różniczkowanie funkcji wykładniczych z wykorzystaniem funkcji Mittag-Lefflera umożliwiło porównanie dokładności całkowania w przypadku,
kiedy funkcja jest podana wzorem lub funkcji dyskretnej z funkcja˛ obliczona˛ z
rozwini˛ecia w szereg. Umożliwiło także wprowadzenie jako funkcji rozwini˛etej
w szereg pochodnej lub całki dowolnego ułamkowego rz˛edu funkcji wykładniczej.
Przeprowadzone badania oraz otrzymane wyniki pozwoliły na wyciagniecie
˛
wniosku, że numeryczne składanie operatorów różniczkowania i całkowania ułamkowych rz˛edów może być praktycznie i efektywnie użyte do oszacowania dokładności obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów dowolnej funkcji. Jednakże, jak precyzyjnie może być oszacowana ta dokładność, zależy od tego jak
użyta numeryczna metoda całkujaca
˛ reaguje na zmniejszajac
˛ a˛ si˛e ilość informacji
o funkcji w zakresie całkowania. Taka utrata informacji spowodowana jest przejściem od funkcji ciagłej
˛
podanej wzorem do funkcji dyskretnej, której wartości
znane sa˛ tylko w wybranych punktach.
Funkcja ciagła
˛ (podana wzorem) wyst˛epuje jedynie w pierwszym kroku złożenia operatorów, tzn. podczas pierwszego całkowania lub różniczkowania z rz˛edem
ułamkowym. W momencie pierwszego złożenia operatorów, funkcja podcałkowa
dost˛epna jest jedynie w predefiniowanych punktach. Powoduje to utrat˛e informacji o niej, co wpływa na zmniejszenie efektywności numerycznych metod użytych
do całkowania, szczególnie kwadratur Gaussa.
Efektywność składania operatorów jako narz˛edzia do szacowania dokładności
z wykorzystaniem funkcji Mittag-Lefflera jest taka sama, jak w przypadku, kiedy
funkcja jest podana wzorem: po jednokrotnym złożeniu operatorów efektywność
zmniejsza si˛e w zależności od zastosowanej metody całkujacej.
˛
Kolejność, w jakiej rz˛edy ułamkowe sa˛ składane (ich wartości) wpływaja˛ na
efektywność metody szacowania dokładności jedynie w przypadku, kiedy kształt
funkcji podcałkowej ma wpływ na dokładność całkowania z wykorzystaniem dane metody numerycznej: w przypadku zastosowania kwadratury Gaussa-Jacobiego
- nie ma wpływu, a w przypadku kwadratury Dwukrotnie-wykładniczej - ma
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ogromny wpływ, bowiem wykorzystujemy do całkowania metod˛e trapezów.
Numeryczne obliczanie pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów z wysoka˛
dokładnościa˛ to trudne zadanie, które wymaga zastosowania wyspecjalizowanych
narz˛edzi jak choćby kwadratur Gaussa. Kwadratury te sa˛ skomplikowane w konstrukcji i w użyciu. Jednak, w przypadku trafnego wyboru kwadratury w kontekście funkcji podcałkowej, gwarantuja˛ wynik o wysokiej dokładności z pomoca˛
kilku-kilkunastu zaledwie punktów próbkowania funkcji. Dodatkowym warunkiem koniecznym uzyskania obliczeń o wysokiej dokładności jest dost˛epność
informacji o całkowanej funkcji w całym zakresie całkowania, tzn. dost˛epność
funkcji w postaci ciagłej
˛
(funkcja podana wzorem). Jeśli funkcja dost˛epna jest jedynie w wybranych punktach (funkcja dyskretna), możliwości kwadratur Gaussa
w kontekście dokładności zmniejszaja˛ si˛e drastycznie, tzn. szacowanie dokładności z wykorzystaniem składania operatorów ułamkowych rz˛edów jest możliwe
jedynie do poziomu 6-7 miejsc dziesi˛etnych, z wykorzystaniem maksymalnie 1krotnego złożenia operatorów.
Kwadratury zbudowane w oparciu o podstawienie zmiennej niezależnej o mniejszym stopniu skomplikowania budowy i użycia, jak choćby kwadratura Dwukrotniewykładnicza znaczniej lepiej toleruja˛ utrat˛e informacji o funkcji przy przejściu do
całkowania funkcji dyskretnej. W ich przypadku szacowanie dokładności z użyciem składania operatorów ułamkowych rz˛edów jest bardzo dokładne. tzn. dokładność możliwa do uzyskania przez dana˛ metod˛e może być w całości oszacowana z użyciem maksymalnie 3-krotnego złożenia operatorów.
Podobnie dobry efekt może zostać osiagni˛
˛ ety przy szacowaniu dokładności
algorytmicznie prostych metod jak np. metoda Grünwalda-Letnikova. W przypadku tej metody dokładność może być w całości oszacowana z użyciem nawet
4- i wi˛ecej-krotnego złożenia operatorów ułamkowych rz˛edów.
Zasadnicza˛ zaleta˛ opracowanej metody szacowania dokładności numerycznych obliczeń w oparciu o składanie operatorów różniczkowania i całkowania
ułamkowych rz˛edów jest to, że dokładność może być oszacowana z minimalna˛
precyzja˛ do 6-7 miejsc po przecinku dla dowolnej funkcji, a nie tylko dla funkcji,
dla których dost˛epne sa˛ wzory na wartości dokładne.

Teza 3
Transformata Laplace’a jest efektywnym narz˛edziem stosowanym od dawna
do znajdowania rozwiazań
˛ klasycznych liniowych równań różniczkowych. Dzi˛eki
wykorzystaniu kilku jej właściwości można ja˛ stosować również do znajdowania
rozwiazań
˛
liniowych równań różniczkowych ułamkowych rz˛edów.
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Ważna˛ cz˛eścia˛ znajdowania rozwiazań
˛
jest odwrotna transformata Laplace’a.
Klasyczne podejście do tego problemu to znalezienie oryginału transformaty z
wykorzystaniem tabel z przypadkami szczególnymi transformaty Laplace’a (tzw.
parami Laplace’a: transformata-oryginał) lub zastosowanie teorii zmiennych zespolonych. W przypadku wyst˛epowania biegunów, zwykle stosuje si˛e podejście
wykorzystujace
˛ do całkowania kontur Bromwicha.
W przypadkach, kiedy oryginał transformaty Laplace’a nie istnieje, lub jest
trudny do znalezienia lub obliczenia, stosowana jest komputerowa metoda aproksymacyjna z wykorzystaniem metod numerycznych.
Teza 3 niniejszej rozprawy doktorskiej dotyczy dokładności numerycznej aproksymacji odwrotnej Transformaty Laplace’a, w kontekście:
1. Możliwości zastosowania w rachunku ułamkowych rz˛edów.
2. Uzyskiwania rozwiazań
˛ równań różniczkowych liniowych ułamkowych rz˛edów.
W tym celu wyselekcjonowano i zaimplementowano w j˛ezyku C++ i Python
7 algorytmów numerycznej aproksymacji odwrotnej Transformaty Lapalce’a reprezentujacych
˛
najważniejsze podejścia do tego problemu i przetestowano je pod
katem
˛
dokładności oraz uniwersalności z użyciem 3 zestawów problemów do odwrócenia zawierajacych
˛
nast˛epujace
˛ zagadnienia:
• Trudne w kontekście obliczeń komputerowych funkcje okresowe oraz funkcje wyposażone w pot˛egi w postaci ułamków naturalnych.
• Stosowane w rachunku ułamkowych rz˛edów, np. jedno- i dwu-parametrowa
funkcja Mittag-Lefflera i skok jednostkowy.
• Rozwiazania
˛
ważnych równań różniczkowych liniowych ułamkowych rz˛edów, np. niejednorodne równanie Bagley-Torvika, niejednorodne równanie
liniowe, liniowy IVP, ułamkowe równanie oscylacyjne i inne.
Rezultaty pomiarów dla każdego problemu i każdej metody zaprezentowano
w postaci graficznego porównania wykresów rozwiazania
˛
aproksymowanego z
wykresem rozwiazania
˛
dokładnego oraz wykresu bł˛edu wzgl˛ednego obliczonego
w stosunku do rozwiazania
˛
dokładnego w danym zakresie dla zmiennej t.
Numeryczna aproksymacja odwrotnej Transformaty Laplace’a jest źle postawionym problemem odwrotnym zwiazanym
˛
z wyst˛epowaniem we wzorze mnożenia przez funkcj˛e wykładnicza˛ czasu.
f (t) =

1 Z st
e F (s) ds,
2πi C
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gdzie s jest zmienna˛ zespolona,˛ a t zmienna˛ rzeczywista.˛
W tym problemie bł˛edy algorytmiczne oraz bł˛edy wywołane przez użycie
ograniczonej precyzji w obliczeniach moga˛ prowadzić do wykładniczej rozbieżności rozwiazań.
˛
W celu przeciwdziałania tym problemom zastosowano dwa podejścia:
1. Zastosowanie wysokiej precyzji w programowaniu z wykorzystaniem bibliotek GNU GMP i GNU MPFR.
2. Użycie wielu algorytmów skutecznych dla określonej grupy problemów.
Zmienne wysokiej precyzji konieczne były do poprawnego zaimplementowania wi˛ekszości numerycznych algorytmów aproksymacji odwrotnej Transformaty Laplace’a ze wzgl˛edu ograniczone wartości możliwe do zapami˛etania przez
zmienne podwójnej precyzji 10−308 − 10308 . 10308 ∼ e709 , co jest zbyt mała˛ wartościa˛ nawet dla małych t (wartość t wymnożona przez liczb˛e o dużej dowolnie
wybranej wartości w zamian za nieskończoność zapisana˛ w zmiennej s). Dla t o
ujemnych wartościach, może dochodzić nawet do zmiany na niewłaściwy znaku
operacji.
Dodatkowo - w przypadku odwracania transformat z nieregularnościami, dochodzi cz˛esto do wyst˛epowania nadmiarów.
Do testów wybrano algorytmy reprezentujace
˛ wi˛ekszość podejść do problemu
inwersji i wykorzystujace:
˛
• Różnice skończone: algorytm Stehest.
• Rozwini˛ecie w szereg Fouriera: algorytmy Abate and Whitta, De Hooga i
FFT.
• Całkowanie po zniekształconym konturze: algorytm Talbota.
• Rozwini˛ecie funkcji rzeczywistej z wykorzystaniem aproksymacji Padée
(dla z = st): algorytm Vlach i Singhai’a.
• Wykorzystanie funkcji ważonych: algorytm Zakiana.
Wnioski z badań sa˛ nast˛epujace:
˛
1. Dokładność rozwiazań
˛
równań różniczkowych liniowych ułamkowych rz˛edów uzyskanych za pomoca˛ numerycznej aproksymacji odwrotnej transformaty Laplace’a zależy od trafności wyboru algorytmu w kontekście konkretnego problemu do odwrócenia.
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2. Ten sam problem może być poprawnie odwrócony z wykorzystaniem różnych algorytmów. Z tego też powodu wybór algorytmu powinien zostać
dokonany w kontekście konkretnej transformaty.
3. Najdokładniejszym oraz najbardziej uniwersalnym algorytmem jest algorytm Talbota. Algorytm ten wymaga jednak wprowadzenia koordynatów
nieregularności w transformacie, co może utrudniać efektywne jego zastosowanie.
4. Algorytm De Hooga, jest - w wi˛ekszości przypadków - równie dokładny, co
algorytm Talbota. Nie wymaga wprowadzania koordynatów nieregularności
w transformacie. Może być zatem użyty w sytuacjach, kiedy sa˛ one trudne
do ustalenia.
5. Algorytm autorów Abate and Whitt jest zalecany w sytuacjach, kiedy oryginałami sa˛ funkcje okresowe.
Siedem algorytmów do numerycznej aproksymacji odwrotnej transformaty
Laplace’a zostało zaprogramowanych jednocześnie z użyciem j˛ezyków C++ i Python. Oba j˛ezyki dysponuja˛ podobnymi możliwościami, jednak programowanie w
j˛ezyku Python wymaga mniejszej ilości linii kodu.
Ze wzgl˛edu na zwi˛ezłość zastosowanych algorytmów nie stwierdzono ani zwi˛ekszonej dokładności ani pr˛edkości wykonywania kodu w j˛ezyku Python w porównaniu z implementacjami w j˛ezyku C++.
Zastosowanie zmiennych o wysokiej precyzji oraz odpowiednich bibliotek
matematycznych umożliwiło wyeliminowanie wi˛ekszości problemów zwiazanych
˛
z implementacja˛ algorytmów, a także spowodowało:
• Przyrost dokładności w porównaniu z programami napisanym z wykorzystanie podwójnej precyzji.
• Możliwość zapami˛etania w zmiennych liczb o wi˛ekszych wartościach, ograniczonych jedynie ilościa˛ pami˛eci operacyjnej.
• Eliminacja typowych bł˛edów oraz ograniczeń zwiazanych
˛
z zastosowaniem
podwójnej precyzji, mi.in. poprawne zaokraglanie
˛
operacji matematycznych.
• Dost˛epność w bibliotece GNU MPFR wielu gotowych - trudnych do obliczenia funkcji.
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Dodatki:
Rozległość przeprowadzonych badań na potrzeby udowodnienia tez rozprawy
doktorskiej umożliwiła rozwiazanie
˛
dodatkowo kilku ważnych problemów:
1. Określenie zwiazku
˛
pomi˛edzy ilościa˛ współczynników a dokładnościa˛ numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów z wykorzystaniem metody Grünwalda-Letnikova.
2. Minimalizacja wpływu ograniczonej ilości czasu i pami˛eci na dokładność
obliczeń w czasie rzeczywistym za pomoca˛ tzw. ogona obliczeń o zmiennej
długości oraz alternatywnych metod dyskretyzacji funkcji z wykorzystaniem metody Grünwalda-Letnikova.
3. Zastosowanie Transformacji Dwukrotnie-wykładniczej jako kwadratury numerycznej z odpowiednio dobrana˛ funkcja˛ do podstawienia w zast˛epstwie
kwadratur Gaussa.
Ad (1) Dokładność numerycznych obliczeń pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów z użyciem metody Grünwalda-Letnikova zależy m.in. od ilości współczynników użytych w trakcie obliczeń. Ich ilość konieczna do uzyskania
pochodnych i całek ułamkowych rz˛edów o zadanej dokładności zależy z
kolei od charakterystyki funkcji oraz ułamkowego rz˛edu.
• Jeśli funkcja jest monotonicznie rosnaca
˛ konieczne jest użycie mniejszej ilości współczynników do zakończenia obliczeń z zadana˛ dokładnościa˛ niż to jest w przypadku funkcji monotonicznie rosnacej.
˛
• Dla funkcji stałej ilość współczynników zależy wyłacznie
˛
od rz˛edu
pochodnej lub całki i rośnie wraz z nim.
• Cz˛estotliwość funkcji okresowej wpływa silnie na ilość współczynników. Ich ilość rośnie wraz z cz˛estotliwościa.˛ Jeśli dodatkowo obwiednia funkcji jest rosnaca
˛ lub stała i jest obliczany niski rzad
˛ pochodnej
lub całki - ilość współczynników może wzrosnać
˛ do kilku milionów.
Jeśli dokładność ma wzrosnać
˛ do 7-8 miejsc po przecinku, koniecznym b˛edzie obliczenie i użycie ponad 2 miliardów współczynników.
Ad (2) Zastosowanie uproszczonych wzorów Grünwalda-Letnikova i jego równoważnej postaci Hornera wraz z ogonem obliczeń o zmiennej długości umożliwia minimalizacj˛e wpływu tej zależności na dokładność obliczeń w czasie
rzeczywistym.

21
• Badania nad wpływem ogona obliczeń o zmiennej długości (eliminacja z obliczeń pewnej ilości współczynników) na dokładność obliczeń
pozwala na wyciagniecie
˛
wniosku, że jedynie w przypadku uproszczonej, równoważnej postaci Hornera możliwe jest pomini˛ecie cz˛eści
współczynników bez utraty dokładności, tzn. pomijajac
˛ w odpowiedni
sposób 5 do 30% współczynników koniecznych do uzyskania wyników z zadana˛ dokładnościa,˛ dokładność nie zmniejsza si˛e wi˛ecej niż
0.1% poniżej przyj˛etego poziomu.
Zostało to potwierdzone doświadczalnie poprzez porównanie wyników symulacji komputerowej z wynikami uzyskanymi z wykorzystaniem systemu czasu rzeczywistego wyposażonego w DSP.
• Zmiana na próbkowanie z wykorzystaniem punktu centralnego w przedziale wia˛że si˛e z nieznacznymi zmianami w algorytmie i kodzie metody Grünwalda-Letnikova i umożliwia wielokrotne zmniejszenie ilości współczynników koniecznych do uzyskania wyników z zadana˛ dokładnościa.˛
W przypadku podanego powyżej przykładu funkcji okresowej o wysokiej cz˛estotliwości, możliwa jest redukcja koniecznych współczynników z 2 miliardów do 100 tysi˛ecy w celu obliczenia pochodnej/całki
tego samego ułamkowego rz˛edu, tej samej funkcji.
Ad (3) Numeryczne obliczanie całek oznaczonych trudnych funkcji wymaga zastosowania wyspecjalizowanych metod, tzn. kwadratur Gaussa. Ich stosowanie
jest jednak obwarowane wieloma warunkami. Kwadratury te sa˛ także skomplikowane w swojej konstrukcji. Jednym słowem, nie moga˛ być narz˛edziem
ogólnego użycia.
Transformacja Dwukrotnie-wykładnicza z właściwie, w kontekście całkowanej funkcji oraz problemu, dobranym wyrażeniem do podstawienia zmiennej niezależnej umożliwia numeryczne obliczanie trudnych całek z dokładnościa˛ równa,˛ a cz˛esto wyższa˛ niż z wykorzystaniem odpowiednich kwadratur Gaussa: Gaussa-Laguerra, Gaussa-Hermita, Gaussa-Jacobiego, GaussaLegendre’a czy nawet niezwykle wydajnej modyfikacji kwadratury GaussaLegnedre’a - Gaussa-Kronroda. Możliwe jest to jednak ze zwi˛ekszona˛ ilościa˛ miejsc próbkowania ze wzgl˛edu na użycie do całkowania metody trapezów. Ilość ta nie jest jednak wi˛eksza od standardowej ilości miejsc próbkowania w przypadku tej metody całkowania.
Stopień trudności problemów wybranych do rozwiazania
˛
w ramach realizacji
tez niniejszej rozprawy doktorskiej spowodował, że programowanie z wykorzystaniem standardowej podwójnej precyzji okazało si˛e niewystarczajace.
˛ Została
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ona zastapiona
˛
biblioteka˛ GNU MPFR, która umożliwia definiowanie zmiennych
dowolnej precyzji - ograniczonej jedynie możliwościami użytego sprz˛etu.
Sposób użycia biblioteki GNU MPFR wymusza programowanie świadome
ograniczeń arytmetyki komputerowej o podwójnej precyzji: rozbicie każdej operacji matematycznej na operacje podstawowe, definiowanie zmiennych pośrednich operacji matematycznych oraz wybór jednej z pi˛eciu dost˛epnych metody zaokraglenia
˛
każdej operacji matematycznej umożliwia zminimalizowanie wpływu
na wyniki końcowe wad i ograniczeń zwykle stosowanej arytmetyki o podwójnej precyzji. Dodaje także nowoczesna˛ funkcjonalność istniejacym
˛
już j˛ezykom
programowania.
Funkcjonalność ta jest dodatkowo rozszerzona poprzez dost˛epność w bibliotekach GNU MPFR i mpmath funkcji trudnych do obliczenia jak np. funkcja gamma
i odwrotna gamma. Dost˛epność gotowych do użycia trudnych funkcji ułatwia programowanie i zmniejsza wpływ bł˛edów obliczeń pośrednich na wyniki końcowe.
Trzeba być jednak świadomym, że zastosowanie zmiennych z wi˛ecej niż 100
cyframi precyzji (300 bitów na mantys˛e w liczbie zmiennoprzecinkowej) zwi˛eksza znacznie złożoność czasowa˛ obliczeń. Zastosowanie biblioteki GNU MPFR
zwi˛eksza także wydatnie złożoność obliczeniowa˛ i pami˛eciowa,˛ co może utrudniać zastosowanie do obliczeń, w których czas wykonania programu odgrywa
kluczowa˛ rol˛e. Jednak - w sytuacjach, gdy koniecznym jest zastosowanie jedynie zmiennych o zwi˛ekszonej precyzji, zastosowanie tzw. wrappera MPFR C++
umożliwia redukcj˛e złożoności czasowej obliczeń do poziomu złożoności z wykorzystaniem podwójnej precyzji.
Dalsze kierunki badań:
Opracowanie numerycznego algorytmu rozwiazywania
˛
równań różniczkowych
ułamkowych rz˛edów wykorzystujacego
˛
kwadratur˛e Gauss-Jacobiego. Metody typu implicit wykorzystujace
˛ punkty kolokacyjne, w których rozwiazanie
˛
równania
różniczkowego aproksymowane jest wielomianem należa˛ do najefektywniejszych
narz˛edzi tego typu.

