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A parabolikus parciális differenciálegyenletek a hővezetési folyamat ma-
tematikai modelljeinek tekinthetőek, emiatt fontos ezek matematikai vizs-
gálata. A megoldás létezése és unicitása mellett vizsgálhatjuk a megoldások
úgynevezett kvalitatív tulajdonságait, amelyek a fizika termodinamikai törvé-
nyeiből (és a mindennapi tapasztalatainkból) következnek. Ilyen tulajdonság
pl. a minimum-, maximumértékekre vonatkozó korlát, vagy ennek speciális
esete, a nemnegativitás megőrzése. Az egyenletek és a megoldási tartomá-
nyuk komplikáltsága miatt általában numerikus megoldást alkalmazunk. Így
természetes az az igény, hogy olyan numerikus megoldásokat használjunk,
melyek szintén teljesítik a kvalitatív tulajdonságokat.

Karl Nickel folytonos esetre már bizonyította, hogy az egydimenzi-
ós nemlineáris hővezetési egyenletre bizonyos feltételek mellett nem csak a
minimum- és maximumértékekre vonatkozó korlát és a nemnegativitás meg-
őrzése igaz, hanem az is, hogy a k-helyek (vagyis olyan pontok, vagy interval-
lumok, ahol a függvény értéke k) száma, és a hasonlóan definiált maximum-,
és minimumhelyek száma nem nőhet időben előre haladva. Ennek egyik fel-
tétele az, hogy az u′

t = f(t, x, u, u′
x, u

′′
xx) alakban felírható nemlineáris hő-

vezetési egyenletben az f függvény az ötödik változójában monoton növő,
u′
x = 0, u′′

xx = 0-ban pedig 0 értékű legyen.
A dolgozatban a nemlineáris egydimenziós hővezetési feladat numerikus

megoldása (explicit Euler- és Crank-Nicolson-séma) esetén kerestük a foly-
tonos esethez hasonló tulajdonságok teljesülésének feltételeit. A numerikus
sémáknál figyelembe kellett venni, hogy bár az u függvény lokális maximu-
mában/minimumában u′

x értéke 0, a numerikus közelítés értéke nem, így f -re
a folytonos esetnél szigorúbb feltételt kellett szabni, azt, hogy ne legyen jelen
benne az u′

x tag. Valamint azt is figyelembe kellett venni, hogy az explicit
Euler séma nem feltétel nélkül stabil, ez is új korlátozáshoz vezetett, még pe-
dig ahhoz, hogy a sémákban használt (f -ből kapható) függvények korlátosak
legyenek. A célkitűzésnek megfelelően sikerült mind az explicit Euler-, mind
a Crank-Nicolson-sémánál olyan korlátot találni a rácshányadosra, amivel a
folytonos esetre adott feltételek és a két további korlátozás mellett ezekre a
numerikus módszerekre is teljesülnek a tulajdonságok, és ezt néhány példa-
feladaton illusztrálni.
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