
با دوم نوع انتگرال معادالت حل برای لژاندر طیفی نوسانات محافظ روش های
نوسانی شدیداً هسته های

قریشی۲ فریده ساالر۱و محمودی پویا
ایران. تهران، طوسی، الدین نصیر خواجه صنعتی دانشگاه ریاضی دانشکده

چکیده

پیشنهاد نوسانی شدیداً هسته های با دوم نوع انتگرال معادالت حل برای لژاندر طیفی نوسان محافظ روش یک ما مقاله، این در
نوسانی توابع از محدودی تعداد با را لژاندر چند جمله ای پایه ای استاندارد تقریب فضای زیر ابتدا مشخص، طور به می کنیم. تحلیل و
یک که می کنیم ایجاد کارآمد عددی انتگرال گیری طرح یک سپس، می کنیم. ترکیب می دهند، ارائه را دقیق جواب های نوسان که
تقریبی جواب و داشته بفرد منحصر جواب یک گسسته کامال تقریبی معادله بنابراین، می دهد. ارائه را یکتا جواب دارای خطی سیستم
بسیار موج عدد برای که می کنیم ثابت براین عالوه می رسد. بهینه همگرایی مرتبه یک به موج عدد به وابستگی بدون آمده دست به

است. ،کران دار آمده به دست خطی سیستم ضرایب ماتریس حالت عدد بزرگ،

روش لوین؛ روش فیلون؛ روش مجانبی؛ بسط روش نوسانی؛ انتگرال معادالت لژاندر؛ طیفی نوسان محافظ روش  کلیدی: واژه های
طیفی. دقت کاهش؛ تندترین

مقدمه ۱

برای عددی روش های مطالعه می روند. به کار بیولوژیکی پدیده های و مختلف فیزیکی فرایند های ریاضی مدل سازی در انتگرال معادالت
یک برانر و اتکینسون توسط نوشته شده کتاب های است. کرده جلب خود به را زیادی توجه نوسان کم یا نوسان بدون انتگرال معادالت
به ورودی تابع یا هسته تابع که هنگامی اما می کند. مرور مفصل بطور را روش ها این و می دهد نشان را تحوالت این از خوب تصویر
استفاده با آمده دست به تقریبی جواب که طوری به باشد، داشته زیادی نوسانات می تواند انتگرال معادالت جواب می کند، نوسان سرعت
یک توسعه رو این از شوند. دور جواب واقعی مقادیر از و بگیرند قرار موضوع این تاثیر تحت بسیار است ممکن معمولی روش های از

می گیریم: نظر در را زیر انتگرالی معادله مقاله، این در است. مهم بسیار باال نوسان با انتگرال معادالت حل برای مؤثر الگوریتم

u(x) =

∫ x

−۱
eiw(x−t)k۱(x, t)u(t)dt+

∫ ۱

x

eiw(t−x)k۲(x, t)u(t)dt+ f(x), x ∈ I := [−۱, ۱], (۱)
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f می شوند. تعریف I۲ دامنه در K۲ و K۱ مقدار حقیقی توابع است. موج عدد یک w پارامتر و است موهومی عدد i آن در که
.w ≫۱ می کنیم فرض همیشه ما مقاله این تمام در شوند. تعیین باید که است خروجی تابع u و ورودی تابع

می شود سبب K۱=K۲ شرط که حالی در است، دوم نوع ولترا انتگرال معادله (۱) باشد، K۲ = ۰ هسته تابع وقتی که است واضح
نظریه برانر [۱] در می کنیم. انتخاب مطالعه هدف به عنوان را (۱) ما نتیجه در شود. دوم نوع فردهلم انتگرال معادله یک (۱) رابطه
برای جزء به جزء انتگرال گیری بر مبتنی تکنیکی آن در که است، کرده بررسی نوسانی شدیداً هسته های با را دوم نوع ولترا انتگرال معادالت
جواب می توان که معنی این به است، داده قرار استفاده مورد موج عدد معکوس توان های حسب بر جواب مجانبی بسط آوردن به دست
در پیشرفت هایی گذشته، سال بیست در دارد. ضعیف همگرایی روش این اما آورد، دست به یافته برش نیومن سری برحسب را تقریبی
مرزی مقدار مسائل از که مرزی انتگرال معادالت عددی حل در ویژه به نوسانی شدیداً هسته های با فردهلم و ولترا انتگرال معادالت حل

.[۲] است گرفته صورت آمده اند، دست به باال بسیار موج عدد با هلمهولتز معادله مربوطه
زیر ابتدا می پردازد. است، کارآمدتر روش به (۱) معادله حل به قادر که لژاندر طیفی نوسان محافظ روش یک ارائه هدف با مقاله این
کنترل را دقیق جواب های نوسان که می کنیم ایجاد است، نوسانی توابع محدودی تعداد و متداول لژاندر چند جمله ای شامل تقریب فضای
نهایت، در می کنیم. استفاده گسسته کامال خطی سیستم یک آوردن به دست برای مناسب عددی انتگرال گیری روش از سپس و می کند
که می یابد، دست بهینه همگرایی مرتبه به تقریبی جواب و دارد بفرد منحصر جواب یک گسسته کامال خطی سیستم که می کنیم ثابت ما
کراندار بزرگ، کافی اندازه به موج عدد برای متناظر ضرایب ماتریس شرطی عدد می شود ثابت براین عالوه است. w موج عدد از مستقل

است.

لژاندر طیفی نوسانات محافظ روش ۲

ارائه را لژاندر طیفی نوسان محافظ روش یک سپس و می دهیم قرار بررسی مورد را (۱) جواب نوسانی ساختار ابتدا ما بخش، این در
کنید فرض ، r ∈ N۰ برای همچنین .n ∈ N := {۱, ۲, ...} برای Z+

n := {۱, ..., n} با Zn := Z+
n ∪ {۰} کنید فرض می دهیم.

می کنیم: تعریف و هستند پیوسته I بازه در آن ها rام مشتق که دهد نشان را مختلط مقادیر با توابع فضای Cr(I)

||ϕ(n)||C(I) := maxx∈I |ϕ(n)(x)|, ||ϕ||Cr(I) :=
∑
j∈Zr

||ϕ(j)||C(I).

آن متناظر نرم و داخلی ضرب حاصل که دهد نشان را Iدر شده تعریف مختلط مقادیر با توابع معمول هیلبرت فضای L۲(I) کنید فرض
می شود: تعریف زیر به صورت

(ϕ, ψ) :=

∫
I

ϕ(x)ψ(x)dx, ||ϕ|| := (ϕ, ϕ)
۱
۲ ,

نمود: خواهیم استفاده متغیره دو توابع L۲ نرم دادن نشان برای ||.|| نماد از ما است. ψ(x) مزدوج تابع ψ(x) آن در که

||k|| :=
(∫

I۲
|k(x, t)|۲dxdt

) ۱
۲

.

در q و p مرتبه تا آن ها مشتق که می دهد نشان را مختلط مقادیر با توابع فضای Cp,q(I۲) کنید فرض p, q ∈ N۰ := N ∪ {۰} برای
می کنیم: تعریف زیر به صورت را φ۱, φ۲ : C(I) → C(I) ولترا عملگر دو حال است. پیوسته دوم و اول متغیر به نسبت I۲

(φ۱ϕ)(x) :=

∫ x

−۱
eiw(x−t)k۱(x, t)ϕ(t)dt,

(φ۲ϕ)(x) :=

∫ ۱

x

eiw(t−x)k۲(x, t)ϕ(t)dt, x ∈ I, (۲)
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داشت: خواهد را زیر اپراتوری فرم (۱) سپس

u = φ۱u+ φ۲u+ f. (۳)

می کنیم: استفاده w موج عدد به وابسته فضای دادن نشان برای Cr
w,۰(I) نماد از ادامه در

Cr
w,۰(I) := {ϕ(x;w) ∈ Cr(I) : ||ϕ(.;w)||r ⩽ γ},

معادله در ،[۸] از جواب شده ارائه ساختار از ما است. وابسته ϕ تابع به تنها و است w موج عدد از مستقل مثبت ثابت یک γ آن در که
نمود. خواهیم استفاده (۱)

داده زیر به صورت (۱) در f تابع اگر ندارند، بستگی w موج عدد به که k۱, k۲ ∈ Cm,m(I۲) حقیقی توابع که کنید فرض .۱ .۲ قضیه
باشد: شده

f(x) = f۰(x) + eiwxf۱(x) + e−iwxf۳(x), x ∈ I

می باشد: زیر شکل به منحصر بفرد جواب یک u ∈ C(I) که (۱) سپس است، f۰, f۱, f۲ ∈ Cm
w,۰(I) آن در که

u(x) = v۰(x) + eiwxv۱(x) + e−iwxv۳(x), x ∈ I

.v۰, v۱, v۲ ∈ Cm
w,۰ آن در که

Tn(x), n ∈ N۰, x ∈ I کنید فرض منظور این برای می گیریم. نظر در (۱) حل برای را لژاندر طیفی نوسانات محافظ روش اکنون
واضح است. کرونکر دلتای نماد δp,q آن در که می کند. برآورد را (Tp, Tq) = δp,q شرط که باشد n درجه لژاندر متعامد چندجمله ای
با را k ∈ I := {−۱, ۰, ۱} صحیح عدد هر برای می دهد. تشکیل را L۲(I) متعارف مبنای یک {Tn}, n ∈ N۰ مجموعه که است

می دهیم: نشان زیر بردار

Vn := [vj,k : j ∈ Zn, k ∈ I]T := [v۰,۰,..., vn,۰, v۰,۱,..., vn,۱, v۰,−۱,..., vn,−۱]
T ,

V−
n := [vj,k : j ∈ Zn, k ∈ I]T := [v۰,۰,..., vn,۰, v۰,−۱,..., vn,−۱, v۰,۱,..., vn,۱]

T .

می شوند: تعریف زیر به صورت که می کنیم معرفی را L۲(I) از Xn متناهی بعد با فضا زیر دنباله های ،n ∈ N۰ برای

Xn := span{Tp,j : p ∈ Zn, j ∈ I},

آن در که
Tp,j(x) := eijwxTp(x), x ∈ I.

بردار دنبال به (۱) جواب برای لژاندر طیفی نوسان محافظ روش

un := [aq,k : q ∈ Zn, k ∈ I]T = [a۰,۰,..., an,۰, a۰,۱,..., an,۱, a۰,−۱,..., an,−۱]
T ,

که طوری به
un(x) :=

∑
k∈I

∑
q∈Zn

aq,kTq,k(x), x ∈ I,

باشد. بر قرار ϕ ∈ Xn هر برای (un, ϕ) = (φ۱un, ϕ) + (φ۲un, ϕ) + (f, ϕ) و
نوشت: زیر به صورت می توان را فوق معادله دهیم، نشان ρn با را Xn به L۲(I) از را متعامد تصویر عملگر اگر

un = ρnφ۱un + ρnφ۲un + ρnf. (۴)
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تعریف زیر به صورت را j, k ∈ I و p, q ∈ Zn برای داریم، نیاز نماد ها از برخی به آوریم، به دست را (۴) ماتریس شکل این که برای
می کنیم:

ap,q,k,j :=

∫
I

eiw(k+j)xTp(x)Tq(x)dx,

می کنیم: تعریف را زیر ماتریس های سپس،

Ak,j,n := [ap,q,k,j : p, q ∈ Zn],

An :=

 A۰,۰,n A۰,۱,n A۰,−۱,n
A−۱,۰,n A−۱,۱,n A−۱,−۱,n
A۱,۰,n A۱,۱,n A۱,−۱,n

 .
می کنیم: تعریف طرفی از

bφ۱
p,q,k,j :=

∫
I

∫ x

−۱
eiw(۱+j)x+iw(k−۱)tK۱(x, t)Tp(x)Tq(t)dxdt, (۵)

و

bφ۲
p,q,k,j :=

∫
I

∫ ۱

x

eiw(j−۱)x+iw(k+۱)tK۲(x, t)Tp(x)Tq(t)dxdt. (۶)

می گیریم: نظر در را زیر ماتریس های L = ۱, ۲ برای

Bφ۱
k,j,n := [bφ۱

p,q,k,j : p, q ∈ Zn],

Bl,n :=

 Bφ۱
۰,۰,n Bφ۱

۰,۱,n Bφ۱
۰,−۱,n

Bφ۱
−۱,۰,n Bφ۱

−۱,۱,n Bφ۱
−۱,−۱,n

Bφ۱
۱,۰,n Bφ۱

۱,۱,n Bφ۱
۱,−۱,n

 .
کنیم فرض اگر

fp,j :=

∫
I

eiwjxf۰(x)Tp(x)dx+

∫
I

eiw(j+۱)xf۱(x)Tp(x)dx+

∫
I

eiw(j−۱)xf۲(x)Tp(x)dx. (۷)

دارد: زیر به صورت معادل ماتریس فرم یک (۴) بنابراین ، f−n := [fj,k : j ∈ Zn, k ∈ I]T فرض کنیم اکنون

Anun := B۱,nun +B۲,nun + f−n . (۸)

ماتریس های در عناصر همه حال این با است. (۸) خطی سیستم جواب معادل (۲) جواب برای طیفی روش اجرای که می کنیم مشاهده
بعد مرحله در داریم. نیاز کارآمد محاسباتی الگوریتم یک به فوق عناصر محاسبه برای که هستند، انتگرال f−n بردار و An,B۱,n,B۲,n

بهینه همگرایی مرتبه به تقریب جواب این که از اطمینان برای کافی دقت می تواند که می کنیم، ایجاد کارآمدی گیری عددی انتگرال روش های
الگوریتم حال، عین در می سازیم. را (۸) گسسته کامال فرم آوردن به دست برای ممکن روش ساده ترین ما ویژه به آورد. به دست را برسد،
بسیار روش های وبه شناخته خوبی به نوسانی شدیداً انتگرال های گذشته، سال بیست در می کند. حفظ را بهینه همگرایی مرتبه پیشنهادی
برای روش ها از دسته چهار عمدتاً می کند. میل بی نهایت به موج عدد افزایش با آن ها محاسبات دقت که به طوری شده اند، ابداع کارآمد
[۸] در لوین نوع روش های ، [۷] در فیلون نوع روش های ، [۶] در مجانبی روش های دارد: وجود نوسانی شدیداً انتگرال های محاسبه
ارائه [۱۱] در جدیدی روش اخیراً هستند. حوزه این در کارآمد روش های جمله از ،[۹] در شیب تندترین عنوان تحت عددی روش و
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شیب تندترین عددی روش از بخش، این در می کند. ترکیب شده درجه بندی مش های با را لحظه ای آزاد فیلون نوع روش که است، شده
در دلیل، به همین کرد. خواهیم استفاده نوسانی غیر انتگرال های برای لژاندر‑گاوس روش از و نوسانی شدیداً انتگرال های محاسبه برای

متناظرش وزن های با همراه گاوس‑الگر و گاوس‑لژاندر نقطه های n + ۱ به عنوان را
(
xLaj,n, w

La
j,n

)
و
(
xLj,n, w

L
j,n

)
، j ∈ Zn

به وضوح، می کنیم. معرفی (۰,∞) و I بازه روی

∫
I

ϕ(x)dx =
∑
j∈Zn

wL
j,nϕ

(
xLj,n

)
,

∫ ∞

۰
e−xϕ(x)dx =

∑
j∈Zn

wLa
j,nϕ

(
xLaj,n

)
, (۹)

n از بیشتر که درجه ای با مختلط مقدار با جمله ای های چند از مجموعه ای دادن نشان برای Pn نماد از این جا در ، ϕ ∈ P۲n+۱ آن در که
می شود. استفاده نباشد

الگوریتم تحلیل ۳

پایداری و تقریبی روش همگرایی عددی، روش با متناظر معادله پذیری حل جمله از ما پیشنهادی روش تحلیل و تجزیه بخش این از هدف
ژاکوبی وزن تابع یک wα,β(x) := (۱ − x)α(۱ + x)β, x ∈ (−۱, ۱) کنیم فرض α, β > −۱ برای است. مربوطه خطی سیستم

توسط شده تعریف وزن دار یکنواخت غیر فضای Hr
wα,β(I) همچنین و باشد

Hr
wα,β(I) := {ϕ : ϕ(k) ∈ L۲

wα+k,β+k(I), k ∈ Zr},

نرم با
||ν||wα,β ,r :=

∑
j∈Zr

||ν(k)||wα+k,β+k.

است: شده تعریف Yn توسط که می گیریم نظر در را متناهی البعد فضای اکنون باشد.

Yn := span{Tj : j ∈ Zn},

دارد وجود c مثبت ثابت یک که می گیریم نتیجه [۱۲] از سپس باشد. Yn به L۲(I) از متعامد تصویر عملگر Rn کنیم فرض سپس،
داریم: ν ∈ Hr

w۰,۰(I) برای که به طوری

||ν −Rnν|| ≤ c||ν(r)||wr,rn−r. (۱۰)

می گیریم: نتیجه Yn ⊆ Xn که واقعیت این از مستقیم استفاده با دیگر، عبارت به

PnRn = Rn, (۱۱)

داریم: ϕ ∈ C(m,m)(I۲) برای که دارد وجود c مثبت ثابت یک که می شود استنباط چنین [۱۲] در قضیه۸. ۶ از این بر عالوه

||ϕ− lnϕ|| ≤ cn−r. (۱۲)

که معنی این به دارد، f ∈ L۲(I) هر برای u ∈ L۲(I) بفرد منحصر جواب یک اصلی معادله که می کنیم فرض ما مقاله، این طول در
داریم: ν ∈ L۲(I) برای که دارد وجود ρ ثابت یک

||(g − φ۱ − φ۲)ν|| ≥ ρ||ν||. (۱۳)

می دهیم: نشان زیر به صورت را L۲(I) گسسته عملگر وارون سپس

g − ρnφ۱,nρnφ۲,n : Pn → Pn.
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و n ≥ n۰ برای که به طوری دارد وجود n۰ مثبت صحیح عدد یک سپس است. برقرار ۱ .۲ قضیه شرایط کنید فرض .۱ .۳ قضیه
داریم: ν ∈ Pn

||(g − ρnφ۱,n − ρnφ۲,n)ν|| ≥
ρ

۲
||ν||.

می شود. ظاهر (۱۳) در ρ که

نتیجه دارد. ūn بفرد منحصر جواب یک (۸) گسسته کامال سیستم بزرگ، کافی اندازه به n برای می دهد نشان ۱ .۳ قضیه .۲ .۳ نتیجه
است. ūn تقریبی جواب همگرایی مرتبه به مربوط بعدی

به طوری دارد وجود n۰ مثبت صحیح عدد یک و c مثبت ثابت عدد یک سپس است. برقرار ۱ .۲ قضیه شرایط کنید فرض .۳ .۳ قضیه
داریم: n ≥ n۰ برای که

||u− ūn|| ≤ cn−m.

سیستم ضرایب ماتریس که می کنیم ثابت ما پایان در می رسد. بهینه همگرایی به تقریبی جواب می دهد نشان ۳ .۳ قضیه .۴ .۳ نتیجه
مربع ماتریس هر برای را آن شرطی عدد منظور این برای است. w موج عدد برای یکنواخت محدود شرطی عدد یک دارای (۸) خطی

می دهیم. نشان (G) := ||G||||G−۱|| با G منفرد غیر

به طوری دارد وجود w۰ و n۰ مثبت صحیح عدد یک و c مثبت ثابت یک سپس است. برقرار ۱ .۲ قضیه شرایط کنید فرض .۵ .۳ قضیه
که

cond(An − B̄۱,n − B̄۲,n) ≤ c.

برای یکنواخت به طور لژاندر طیفی محافظ روش از آمده به دست ضرایب ماتریس شرطی عدد می دهد نشان ۵ .۳ قضیه .۶ .۳ نتیجه
می شود. کران دار w ≥ w۰ و n ≥ n۰

عددی نتایج ۴

گاوس‑ قاعده وزن های و گره ها اینجا در می دهیم. ارائه خود پیشنهادی روش دقت و بخشی اثر دادن نشان برای را نمونه هایی بخش این در
{τj} = −۱+۰٫۰۲j نقاط در ||u−ūn|| خطای زیر مثال در می کنیم. محاسبه گرفت قرار بحث مورد [۱۲] در که قضیه هایی با را ژاکوبی

می شوند: محاسبه زیر صورت به j ∈ Z۱۰۰ برای

||u− ūn|| ≈
۱
۵۰

( ∑
j∈Z۱۰۰

|u(τj)− ūn(τj)|۲
) ۱

۲

.

است. k = ۱, ۲, ۳, ۴, ۶, ۱۰ ،wk := ۵ × ۱۰k می کنیم فرض زیر مثال در

داده K۲(x, t) := ۰ و K۱(x, t) := −۱ با K۲ و K۱ هسته تابع که بگیرید، نظر در را (۱) دوم نوع از ولترا انتگرال .۱ .۴ مثال
می شود: تعریف زیر به صورت خروجی تابع می شوند.

f(x) := f۰(x) + f۱(x)e
iwx + f۲(x)e

−iwx, x ∈ I,

آن در که
f۰(x) := cos(x) +

sin x− iwx cos x

۱ − w۲ , x ∈ I,

و
f۱(x) := (x+ ۱)۴٫۵ +

۲
۱۱

(x+ ۱)۵٫۵ + eiw
sin ۱ + iw cos ۱

۱ − w۲ , x ∈ I,
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f۲(x) := ۰, x ∈ I,

دقیق جواب که به طوری
u(x) := v۰(x) + eiwxv۱(x) + e−iwxv۲(x), x ∈ I,

آن در که

v۰(x) := cos x, v۱(x) := (x+ ۱)۴٫۵, v۲(x) := ۰, x ∈ I,

است. شده داده
نظری نتایج از .v۱ ∈ C۴

w,۰(I) و است مثبت و صحیح عدد m که v۰, v۱ ∈ Cm
w,۰(I) و j = ۰, ۱, ۲ ، fj برای که است واضح

اندازه به مثال این برای دقیق جواب زیرا می یابند، کاهش جبری نرخ یک با عددی خطاهای که می گیریم نتیجه مقاله این در آمده به دست
نیست. هموار کافی

۱ .۴ مثال برای نوسان محافظ روش :۱ جدول
n ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴

cond(w۱) ۲٫۸۱ ۴٫۲۸ ۸٫۸۱ ۲۴٫۶۲ ۹۱٫۳۰ ۱۳۲۳
||u− ūn||(w۱) ۱٫۴۶e− ۲ ۹٫۲۱e− ۵ ۵٫۵۸e− ۶ ۱٫۱۰e− ۶ ۴٫۵۸e− ۷ ۶٫۰۹e− ۸

cond(w۲) ۲٫۱۵ ۲٫۲۲ ۲٫۳۰ ۲٫۴۱ ۲٫۵۶ ۲٫۷۲
||u− ūn||(w۲) ۱٫۴۱e− ۲ ۸٫۳۴e− ۵ ۴٫۲۰e− ۶ ۴٫۵۴e− ۷ ۷٫۶۶e− ۸ ۱٫۷۵e− ۸

cond(w۳) ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۲ ۲٫۱۳ ۲٫۱۴ ۲٫۱۶
||u− ūn||(w۳) ۱٫۴۱e− ۲ ۸٫۸۳e− ۵ ۴٫۱۹e− ۶ ۴٫۵۳e− ۷ ۷٫۶۹e− ۸ ۱٫۷۶e− ۸

cond(w۴) ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱
||u− ūn||(w۴) ۱٫۴۱e− ۲ ۸٫۸۳e− ۵ ۴٫۱۹e− ۶ ۴٫۵۳e− ۷ ۷٫۶۹e− ۸ ۱٫۷۶e− ۸

cond(w۶) ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱
||u− ūn||(w۶) ۱٫۴۱e− ۲ ۸٫۸۳e− ۵ ۴٫۱۹e− ۶ ۴٫۵۳e− ۷ ۷٫۶۹e− ۸ ۱٫۷۶e− ۸

cond(w۱۰) ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱ ۲٫۱۱
||u− ūn||(w۱۰) ۱٫۴۱e− ۲ ۸٫۸۳e− ۵ ۴٫۱۹e− ۶ ۴٫۵۳e− ۷ ۷٫۶۹e− ۸ ۱٫۷۶e− ۸
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مثال۴. ۱. خطاهای :۱ شکل

نتیجه گیری ۵

شدیداً هسته های با فردهلم و ولترا دوم نوع انتگرال معادالت حل برای لژاندر طیفی نوسان محافظ روش یک مقاله این اصلی هدف
در را مطلوب همگرایی و پایداری نتایج سپس کردیم. تحلیل و تجزیه را لژاندر طیفی نوسان محافظ روش مقاله، این در است. نوسانی

آوردیم. به دست L۲(I) فضای

مراجع
[1] Brunner, H.: On Volterra integral operators with highly oscillatory kernels.Discr. Cont. Dynam. Syst.

34, 915–929 (2014).

[2] Chandler-Wilde, S.N., Graham, I.G., Langdon, S., Spence, E.A.: Numerical asymptotic boundary
integral methods in high-frequency acoustic scattering. Acta Numerica 21, 89–305 (2012).

[3] Wang, H., Xiang, S.: Asymptotic expansion and Filon-type methods for Volterra integral equation
with a highly oscillatory kernel. IMA J. Numer Anal. 31, 469–490 (2011).

[4] Xiang, S., Brunner, H.: Effcient methods for Volterra integral equations with highly oscillatory Bessel
kernels. BIT Numer. Math. 53, 241–263 (2013).

[5] Wang, Y., Xu, Y.: Oscillation preserving Galerkin Methods for Fredholm integral equations of the
second kind with oscillatory kernels. arXiv:1507.01156 (2015).

[6] Iserles, A., Norsett, S.P.: Efficient quadrature of highly oscillatory integrals using derivatives. Proc.
Amer. Math. Soc. 461, 1383–1399 (2005).

[7] Domspnguez, V., Graham, I.G., Kim, T.: Filon-Clenshaw-Curtis rules for highly oscillatory integrals
with algebraic singularities and stationary points. SIAM J. Numer. Anal. 51, 1542–566 (2013).

[8] Levin, D.: Analysis of a collocation method for integrating rapidly oscillatory functions. J. Comp.
Appl. Math. 78, 131–138 (1997).

[9] Huybrechs, D., Vandewalle, S.: On the evaluation of highly oscillatory integrals by analytic continua-
tion. SIAM J. Numer. Anal. 44, 1026–1048 (2006).

[10] Huybrechs, D., Vandewalle, S.: The construction of cubature rules for multivariate highly oscillatory
integrals. Math. Comp. 76, 1955–1980 (2007).



۱۷۷

[11] Ma, Y., Xu, Y.: Computing integrals involved the Gaussian function with a small standard deviation.
J. Sci. Comput. 78, 1744–1767 (2019).

[12] Shen, J., Tang, T., Wang, L.: Spectral Methods: Algorithms, Analysis and Applications. Springer
Series in Computational Mathematics. Springer, New York (2011).


