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1. Johdanto

Tässä tutkielmassa esitän ensin lyhyesti Sobolevin avaruudet, totean joitakin epäyh-
tälöitä ja Stokesin yhtälön ajasta riippumattoman, englanniksi stationary, version.
Jatkan todistamalla ratkaisun löytymisen Stokesin ongelmaan etsimällä Lagrangen
funktion satulapisteen – tämän todistuksen yksityiskohdat olen tarkastanut itse, vaik-
ka todistus seuraakin hyvin tarkasti S. Repinin kirjasta [9] löytyvää tekstiä. Kappa-
leessa 4 kerron lyhyesti a posteriori-tyylisen virhearvion luonteesta sekä totean erään
Stokesin yhtälöä koskevan arvion. Seuraavassa kappaleessa esitän Uzawan algorit-
min suoraan Stokesin yhtälöä varten. Viimeisessä kappaleessa esitän vihdoin kaksi
a posteriori-tyypin virhearviota Uzawan algoritmin avulla saaduille nopeuskentille.
Viimeisen kappaleen laskut ovat suureksi osaksi omiani. Ideat antoi S. Repin. Kirjal-
lisuusviitettä nimenomaan tälle arviolle ei käsittääkseni löydy.

1.1. Sobolev-avaruudet. Kiinnitetään ensin jokin alue - siis avoin yhtenäinen jouk-
ko - Rd-avaruudesta sillä rajoituksella, että alueen reuna on Lipschitz-jatkuva ja alue
on rajoitettu. Viitataan alueeseen symbolilla Ω ja sen reunaan merkinnällä Γ. Olete-
taan, että Ω on positiivismittainen, jotta kaikki funktiot eivät olisi nollafunktioita.

Tutkitaan alueella Ω määriteltyjä funktioita. Funktioavaruus L2(Ω) on annetulla
alueella neliöintegroituvien funktioiden avaruus. Integraalina käytetään Lebesguen in-
tegraalia, joten tarkennettuna L2(Ω) käsittää alueella Ω Borel-mitalliset funktiot, joi-
den neliön integraali on äärellinen. Avaruudesta halutaan normiavaruus ja Lebesgue-
integraali ei huomioi nollamittaisissa joukoissa olevia eroja, joten samaistetaan funk-
tiot, jotka eroavat vain nollamittaisessa joukossa. Teknisesti ottaen tässä asetetaan
ekvivalenssirelaatio ∼, missä f ∼ g jos ja vain jos joukon {x ∈ Ω|f(x) 6= g(x)}
d-ulotteinen Lebesguen mitta on nolla, ja operoidaan relaation antamilla ekvivalens-
siluokilla. Tästä eteenpäin kaikki integraalit ovat Lebesguen integraaleja ja funktiot
ekvivalenssiluokkia notaation selventämiseksi.

Määritellään neliöintegroituvan funktion yleistetty derivaatta osittaisintegroinnin
kautta.

Määritelmä 1. Sanotaan testifunktioksi alueella Ω määriteltyä sileää eli mielivaltai-
sen monta kertaa jatkuvasti derivoituvaa reaaliarvoista funktiota, jolla on kompakti
kantaja eli joukon {x ∈ Ω|φ(x) 6= 0} sulkeuma.

Lokaalisti neliöintegroituvan funktion f : Ω→ R yleistetty derivaatta f ′ on lokaa-
listi Lebesgue-integroituva funktio, jolle pätee kaikilla testifunktioilla yhtälö∫

Ω

fφ′ dx = −
∫

Ω

f ′φ dx.

Vastaavat määritelmät pätevät funktioille f : Ω → Rd ja matriisiarvoisille funk-
tioille; tarkastelut tehdään komponentti kerrallaan.

Nyt löytyy tarvittava koneisto Sobolev-avaruuksien Hm(Ω) määrittelemiseen:

Määritelmä 2. Funktioavaruus Hm(Ω) koostuu niistä alueen Ω yli neliöintegroitu-
vista funktioista, jotka ovat m kertaa jatkuvasti yleistetysti derivoituvia ja joiden m
yleistettyä derivaattaa ovat neliöintegroituvia alueen Ω yli.

Vastaavasti määritellään Sobolevin avaruus funktioille, jotka saavat vektoreita tai
matriiseja arvoinaan. Vektoriarvoisten funktioiden Sobolevin avaruudesta käytetään
tässä tekstissä merkintää Hm(Ω,Rd).
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Divergenssi ja gradientti määritetään kuten tavallisten derivaattojen tapauksessa.
Olkoot siis f : Ω→ R (yleistetysti) derivoituva ja ∂jf sen osittaisderivaatta indeksin j
kiinnittämän kantavektorin suuntaan, kun j ∈ {1, . . . , d}. Tällöin funktion f gradient-

ti ∇f = (∂1f, . . . , ∂df). Olkoon f : Ω→ Rd, jolloin sen divergenssi div f =
∑d

j=1 ∂jfj.
Sovitaan lisäksi, että vektoriarvoisen funktion gradientti on neliömatriisi, jonka sarak-
keina on komponenttien gradientteja, ja neliömatriisiarvoisen funktion divergenssi on
vektori, joka koostuu matriisin sarakevektoreiden divergensseistä. Määritetään lisäksi
Laplace-operaattori 4f = div∇f .

Merkintä |f(x)| tarkoittaa funktion saavuttamaa itseisarvoa tai 2-normia muut-
tujan ollessa x, eli vektoriarvoisen funktion tapauksessa termien neliöiden summien
neliöjuurta ja samoin matriisin tapauksessa. Sitä vastaava sisätulo on tavallinen ter-
meittäin laskettava pistetulo, merkintänä a · b tai matriisien tapauksessa a : b. It-
seisarvoja esiintyy integraalien sisällä, jolloin muuttuja x jää usein merkitsemättä.
Merkintä ‖f‖ tarkoittaa funktion f L2-normia, joka lasketaan(∫

Ω

|f |2 dx

)1/2

niin reaali-, vektori- kuin matriisiarvoisille funktioille. Kutsutaan alueella Ω neliöin-
tegroituvien funktioiden, eli sellaisten funktioiden, joiden 2-normi on äärellinen, muo-
dostamaa avaruutta L2-avaruudeksi, tai tarkemmin avaruudeksi L2(Ω). Tätä määri-
telmää käytettiin jo Sobolevin avaruuden määritelmässä 2.

1.2. Epäyhtälöitä. Neliöintegroituvien funktioiden L2-avaruudessa pätee Hölderin
epäyhtälö:

Lause 3. Olkoot a ja b neliöintegroituvia. Tällöin∣∣∣∣∫
Ω

ab dx

∣∣∣∣ ≤ ‖a‖‖b‖.
Tulos pätee reaali- ja vektoriarvoisille funktioille.

Hölderin epäyhtälö löytyy esimerkiksi kirjasta [12], kappale 14.6.2.
Toinen hyödyllinen epäyhtälö eli Friedrichsin epäyhtälö pätee H1-avaruuksissa.

Lause 4. Olkoon g ∈ H1(Ω) ja funktiolla g on kompakti kantaja joukossa Ω, jonka
voi ajatella tarkoittavan, että g|Γ = 0. Tällöin

‖g‖ ≤ CΩ‖∇g‖,

missä CΩ on alueesta Ω riippuva vakio.

Friedrichsin epäyhtälö löytyy esimerkiksi kirjasta [9], kappale 1.4.3, yhtälö 1.4.26.
Asetetaan lisäksi divergenssilause, johon viitataan termillä osittaisintegrointi.

Lause 5. Olkoon h ∈ H1(Ω). Tällöin∫
Ω

div h dx =

∫
Γ

h · n ds,

kun n on reunaan Γ kohtisuorassa oleva normaalivektori.
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Lause löytyy esimerkiksi teoksesta [12], kappale 9.3.1, lause 2. Huomaa, että alu-
een Ω reuna oletetaan Lipschitz-jatkuvaksi, joten Rademacherin lauseen (esim. [3],
lause 3.1) nojalla sen reuna on melkein kaikkialla derivoituva, joten n on yllä hyvin
määritelty. Funktiota h ei ole määritelty alueen Ω reunalla, mutta käyttäen jälkien
teoriaa (katso esim. [9], kappale 1.4.2) on h mahdollista laajentaa myös reunalle Γ.

Toinen osittaisintegrointilause tunnetaan Greenin lauseena.

Lause 6. Olkoot f ∈ H2(Ω), g ∈ H1(Ω) ja f |Γ = g|Γ = 0. Tällöin∫
Ω

g4f dx = −
∫

Ω

∇g : ∇f dx.

Löytyy kirjasta [12], kappale 9.3.2, lause 1.

2. Stokesin ongelma

Stokesin ongelma on Navier-Stokesin yhtälön yksinkertaistus. Keskitytään sen ajas-
ta riippumattomaan muotoon.

Olkoot Ω edelleen alue, jonka reuna on Lipschitz-jatkuva. Asetetaan osittaisdiffe-
rentiaaliyhtälö

−ν4u = f −∇p alueessa Ω(1)

div u = 0(2)

u = 0 reunalla Γ,(3)

jota tässä kutsutaan Stokesin ongelman klassiseksi esitystavaksi (katso esimerkiksi [6],
kappale 9 tai [2], kappale 4, kohta 2.5). Systeemissä f on annettu vektoriarvoinen
(lasti)funktio, jonka komponentit ovat neliöintegroituvia, ja ν on annettu positiivinen
vakio, joka tulkitaan viskositeetiksi. Tavoitteena on löytää neliöintegroituva vekto-
riarvoinen funktio u eli nopeus ja reaaliarvoinen funktio p eli paine, joista jälkimmäi-
sen keskiarvo on nolla ja joka on neliöintegroituva. Koska Ω on rajoitettuna äärellis-
mittainen, on jokainen neliöintegroituva funktio myös integroituva. Täten paineen p
keskiarvo on hyvin määritelty.

Otetaan yhtälön (1) molemmilta puolilta pistetulo mielivaltaisen testifunktion w
kanssa. Integroidaan puolittain alueen Ω yli ja osittaisintegroidaan (lause 6), jolloin
saadaan yhtälö

(4)

∫
Ω

ν∇u : ∇w dx =

∫
Ω

f · w + p divw dx.

Kutsutaan sitä Stokesin ongelman yleistetyksi esitystavaksi.

3. Ratkaisun olemassaolo Stokesin yhtälölle

Stokesin ongelmalle löytyy yksikäsitteinen ratkaisu (katso esimerkiksi [4], kappa-
le 2.1), kunhan funktio f toteuttaa tiettyjä ehtoja, jotka löytyvät myös edellisestä
Ladyzhenskajan kirjasta. Seuraavassa on vaihtoehtoinen variaatiolaskentaa käyttävä
todistus S. Repinin [9] mukaan.

Todetaan ensin lemma, jonka todistus löytyy Ladyzhenskajan ja Solonnikovin pa-

perista [5]. Määritellään L̃2(Ω) neliöintegroituvien funktioiden joukoksi, jossa funk-
tioiden keskiarvo on nolla. Asetetaan V = H1(Ω,Rd) ja V0 = {φ ∈ V | φ|Γ = 0}.
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Lemma 7. Olkoon Ω kuten yllä, f ∈ L̃2(Ω). Kaikille f on olemassa wf ∈ V0, jolle
divwf = f ja

‖∇wf‖ ≤ cΩ‖f‖,
missä cΩ on alueesta Ω riippuva positiivinen vakio.

Määritellään Lagrangen funktio sekä sen satulapiste. Käsitteet ovat oleellisessa
osassa tulevassa todistuksessa sekä Uzawan algoritmissa.

Määritelmä 8. Olkoon L : V0 × L̃2(Ω)→ R Lagrangen funktio

(5) L(v, q) =

∫
Ω

(ν
2
|∇v|2 − q div v

)
dx−

∫
Ω

f · v dx.

Satulapiste (u, p) toteuttaa kaikilla q ∈ L̃2(Ω) ja kaikilla v ∈ V0 epäyhtälön

(6) L(u, q) ≤ L(u, p) ≤ L(v, p).

Satulapisteongelmaksi kutsutaan satulapisteen (u, p) ∈ V0×L̃2(Ω) löytämistä. Seu-
raava lause kertoo, että löytääkseen ratkaisun Stokesin ongelmaan on riittävää löytää
Lagrangen funktion satulapiste.

Lause 9. Satulapiste (u, p) on ratkaisu Stokesin ongelmaan.

Todistus. Olkoon (u, p) etsitty satulapiste ja q ∈ L̃2(Ω) mielivaltainen. Satulapisteen
(6) ja Lagrangen funktion (5) määritelmistä seuraa, että L(u, q) ≤ L(u, p) eli∫

Ω

(ν
2
|∇u|2 − q div u

)
dx−

∫
Ω

f · u dx ≤
∫

Ω

(ν
2
|∇u|2 − p div u

)
dx−

∫
Ω

f · u dx,

jonka voi yksinkertaistaa muotoon∫
Ω

−q div u dx ≤
∫

Ω

−p div u dx.

Jos nyt löytyisi q ∈ L̃2(Ω), jolle
∫

Ω
q div u dx 6= 0, niin sopivalla kokonaisluvulla k

pätisi ∫
Ω

kq div u dx >

∫
Ω

p div u dx,

mikä on ristiriidassa satulapisteen määritelmän (6) kanssa. Integraalin lineaarisuuden

johdosta kq kuuluu avaruuteen L̃2(Ω), kun myös q sinne kuuluu. Kaikilla q ∈ L̃2(Ω)
on siis oltava ∫

Ω

q div u dx = 0,

mikä tarkoittaa, että funktioiden q ja div u sisätulo avaruudessa L2(Ω) ja sen aliava-

ruuksissa on nolla. Jos div u kuuluu avaruuteen L̃2(Ω), on sen sisätulo itsensä kanssa
nolla, jolloin sen on oltava nollafunktio. Divergenssilause (lause 5) huolehtii tästä:∫

Ω

div u dx =

∫
Γ

u · n ds = 0.
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Vielä on saatava esiin varsinainen differentiaaliyhtälö. Tätä varten olkoot α mie-
livaltainen positiivinen reaaliluku ja w ∈ V0 mielivaltainen. Asetetaan v = u + αw.
Epäyhtälö (6) saa muodon

L(u, p) ≤
∫

Ω

(ν
2
|∇(u+ αw)|2 − p div(u+ αw)

)
dx−

∫
Ω

f · (u+ αw) dx.

Vähentämällä L(u, p) molemmilta puolilta saadaan∫
Ω

να∇u : ∇w + α2ν

2
|∇w|2 − αp divw − αf · w dx ≥ 0,

joka voidaan jakaa puolittain positiivisella luvulla α. Koska α oli mielivaltainen, pätee
väite erityisesti pienille α. Rajalla mentäessä saadaan∫

Ω

ν∇u : ∇w − p divw − f · w dx ≥ 0.

Toistamalla sama päättely funktiolle w− := −w ∈ V0 tulee selväksi, että∫
Ω

ν∇u : ∇w − p divw − f · w dx = 0,

eli yhtälö (4) pätee. �

Nyt tiedetään, että riittää löytää satulapiste Lagrangen funktiolle. Satulapisteen
löytämisen kanssa yhtäpitävää on löytää pari (u, p), jossa seuraavat ääriarvot saavu-
tetaan (katso esimerkiksi [2], kappale 4, kohta 2.5 tai [10], osa 7, kappale 36):

inf
v∈V0

sup
q∈eL2(Ω)

L(v, q)

ja
sup

q∈eL2(Ω)

inf
v∈V0

L(v, q).

Käytämme Ekelandin ja Temamin [2] kappaleesta 4.2 seuraavaa lausetta.

Lause 10. Olkoot funktio L on jatkuva molempien muuttujien suhteen, lineaarinen

paineen q suhteen ja konveksi nopeuden v suhteen. Jos nyt löytyy q∗ ∈ L̃2(Ω), jolle
pätee

(7) lim
‖v‖→∞

L(v, q∗) =∞

eli L(·, q∗) on koersiivinen, ja lisäksi pätee

(8) lim
‖q‖→∞

inf
v∈V0

L(v, q) = −∞,

niin Lagrangen funktiolle löytyy satulapiste.

Todistetaan ensin (7). Valitaan q∗ = 0, jolloin

L(v, 0) =

∫
Ω

ν

2
|∇v|2 − f · v dx

kasvaa rajatta funktion v kasvaessa, sillä lausekkeen ensimmäinen termi kasvaa ne-
liössä toisen ollessa lineaarinen.

Ehto (8) on hankalampi ja todistus käyttää lemmaa 7.
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Todistus. Olkoon wq kuten lemmassa 7 eli divwq = q, ‖∇wq‖ ≤ cΩ‖q‖, ja λ positiivi-
nen reaaliluku. Nyt

(9) inf
v∈V0

L(v, q) ≤ L(λwq, q) =

∫
Ω

ν

2
λ2|∇wq|2 − λq2 dx−

∫
Ω

λf · wq dx.

Nyt lemma 7, Hölderin epäyhtälö (lause 3) ja Friedrichsin epäyhtälö (lause 4) antavat
arvion

(10)

∣∣∣∣∫
Ω

f · wq dx

∣∣∣∣ ≤ ‖f‖‖q‖ ≤ CΩ‖∇wq‖‖f‖ ≤ cΩCΩ‖q‖‖f‖.

Lemma 7 antaa myös arvion

(11)

∫
Ω

ν

2
λ2|∇wq|2 dx ≤

∫
Ω

ν

2
λ2c2

Ω|q|2 dx.

Yhdistämällä tulokset (9) – (11) saadaan

inf
v∈V0

L(v, q) ≤
∫

Ω

(ν
2
λ2c2

Ω − λ
)
|q|2 dx+ λCΩcΩ‖f‖‖q‖,

josta asettamalla λ = (νc2
Ω)−1 saadaan

inf
v∈V0

L(v, q) ≤ − 1

2νc2
Ω

‖q‖2 +
CΩ

νcΩ

‖f‖‖q‖,

jonka oikea puoli pienenee rajatta, kun ‖q‖ kasvaa, mikä haluttiinkin näyttää. �

4. A posteriori-virhearvio

Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeeriset ratkaisualgoritmit tuottavat likimääräi-
siä ratkaisuja. Useiden sovellusten kannalta on oleellista tietää, kuinka kaukana liki-
määräinen ratkaisu on tarkasta ratkaisusta. A posteriori-arvio kertoo, kuinka kauka-
na laskettu ratkaisuapproksimaatio on oikeasta ja käyttää hyödyksi ratkaisuapprok-
simaatiota tässä laskussa. Kontrastina voi ajatella a priori-tyylisiä virhearvioita, ku-
ten esimerkiksi Banachin kiintopistelauseen tuottama arvio, jotka eivät käytä tietoa
ratkaisuapproksimaatiosta, mutta toisaalta antavat tiettyyn tarkkuuteen vaadittavien
iteraatioiden määrän ennen laskemista. A posteriori-arvio ottaa myös huomioon mah-
dolliset numeerisen laskemisen aiheuttamat epätarkkuudet. Laajempi johdanto löytyy
teoksesta [9].

Repin on määrittänyt seuraavan a posteriori-virhearvion Stokesin yhtälölle (artik-
keli [8], alkuperäinen [7]):

(12) ν‖∇(u− v)‖ ≤ ‖ν∇v − τ‖+ 〈| div τ + f −∇q|〉+
2ν

CLBB

‖ div v‖,

missä u on Stokesin yhtälön alkuperäinen ratkaisu, v ratkaisuapproksimaatio, τ on
termeittäin neliösummautuva matriisiarvoinen funktio alueella Ω siten, että τ on sym-
metrinen melkein kaikkialla, q on approksimaatio paineelle p, CLBB on positiivinen
vakio (Ladyzhenskaja-Babuski-Brezzin epäyhtälöstä, jolle löytyy formulaatio ja ar-
vioita esimerkiksi artikkelista [1]) ja

〈| div τ + f −∇q|〉 = sup
w∈V0\{0}

∣∣∫
Ω

(−τ : ∇w + f · w + q divw) dx
∣∣

‖∇w‖
.
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5. Uzawan algoritmi

Uzawan algoritmin yleinen muoto löytyy esimerkiksi kirjasta [2]. Erityisesti Stoke-
sin ongelmaa kohti suunnattu versio löytyy kirjasta [6]. Algoritmi on kaksivaiheinen.
Oletetaan annetuksi alkuarvaus q0 paineelle. Voidaan valita esimerkiksi q0 = 0 eli
nollafunktio, jonka keskiarvo varmasti on nolla. Ensimmäisessä vaiheessa ratkaistaan
funktio vk yhtälöstä

(13) −ν4vk+1 = f −∇qk,
jota voi verrata alkuperäiseen ongelmaan (1). Toisessa vaiheessa lasketaan uusi arvio
paineelle kaavalla

(14) qk+1 = qk − ρ div vk+1,

missä ρ ∈]0, 2ν[ on positiivinen parametri, jonka valinta vaikuttaa merkittävästi al-
goritmin tehokkuuteen. Voidaan osoittaa, että algoritmi suppenee annetuilla ρ (katso
esimerkiksi [11]).

6. A posteriori-arvio Uzawan algoritmille

Käytetään kappaleen 4 arviota (12), jossa on kaksi vapaata parametria: q ja τ .
Asetetaan q = qk ja τ = ν∇vk+1, jolloin (13) antaa osittaisintegroimalla yhtälön∫

Ω

τ : ∇w dx =

∫
Ω

f · w + q divw dx

ja siten 〈| div τ + f −∇q|〉 = 0. Matriisi τ valittiin annetulla tavalla täsmälleen siksi,
että hankalasti laskettava operaattorinormi 〈| · |〉 häviäisi. Kun v = vk+1, saa arvio (4)
muodon

ν‖∇(u− vk+1)‖ ≤

(15)

‖ν∇vk+1 − ν∇vk+1‖+ 〈| div(ν∇vk+1) + f −∇qk|〉+
2ν

CLBB

‖ div vk+1‖

=
2ν

CLBB

‖ div vk+1‖.

Hieman eriävän arvion saa asettamalla funktiot q ja τ kuten yllä, mutta valitse-
malla funktioksi v funktion vk+1 projektion avaruudelle V0, jota merkitään ΠV0(vk+1).
Tällöin – kuten epäyhtälössä (15) – seuraa arviosta (12) tulos

‖∇(u− ΠV0(vk+1)‖ ≤ ‖∇(ΠV0(vk+1)− vk+1)‖
ja kolmioepäyhtälön kautta

(16) ‖∇(u− vk+1)‖ ≤ 2‖∇(vk+1 − ΠV0(vk+1))‖.
Nyt epäyhtälöt (15) ja (16) antavat numeerisesti laskettavat ylärajat virheelle, joka

syntyy Stokesin yhtälöä Uzawan algoritmin avulla ratkaistessa.
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