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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνήθως η ανάπτυξη των εξισώσεων, οι οποίες μοντελοποιούν φυσικές
διαδικασίες σε διάφορα προβλήματα, προέρχεται από τη χρήση της
υπάρχουσας γνώσης, της φυσικής η οποία σχετίζεται με το πρόβλημα.
Μια εναλλακτική προσέγγιση του προβλήματος είναι να δημιουργηθεί
μια συνάρτηση που θα περιγράφει τη συνολική ενέργεια του προς
μελέτη συστήματος , η οποία θα μειώνεται και τελικά θα
ελαχιστοποιείται καθώς οι διαδικασίες εξελίσσονται στο χρόνο.
Παράδειγμα 1.0.1: LINEAR HEAT CONDUCTION(ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
Ας υποθέσουμε ότι μας δίνεται μία περιοχή του Ω του n όπου αρχικά
έχουμε μία θερμοκρασιακή κατανομή φ(x) και στο όριο του Ω έχουμε
μία αρχική θερμοκρασία αναφοράς 0. Εάν η u(x,t) δείχνει τη
θερμοκρασία του σημείου x τη χρονική στιγμή t τότε μπορούμε να
δείξουμε ότι το u θα πρέπει να εξελιχθεί σύμφωνα με το εξής:

(1.1)

Συνήθως χρησιμοποιούνται έννοιες όπως η ροή και η διατήρηση της
ενέργειας για να φτάσουμε στην (1.1).
Εμείς τώρα θα στραφούμε στην εναλλακτική άποψη. Έστω F η οποία
χαρακτηρίζει την ακόλουθη συνάρτηση ενέργειας:
(1.2)
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Τώρα ας υποθέσουμε ότι γνωρίζουμε ότι το u θα πρέπει να εξελιχθεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μείωση το F στο χρόνο. (Το πρόβλημα μας,
έχει φυσική βάση). Ένας προφανής τρόπος για να γίνει αυτό είναι να
αφήσουμε το u να εξελιχθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση της κλίσης
του F στο u. Για τον υπολογισμό της κλίσης θα πρέπει να αναφέρουμε
σε ποιο χώρο Hilbert εργαζόμαστε. Εάν χρησιμοποιούμε το χώρο Hilbert
L 2 ( Ω) τότε μπορούμε να δείξουμε ότι :
κλίση της F, u L 2 ( Ω)
Έτσι φτάνουμε στο (1.1) αν αφήσουμε το u να εξελιχθεί σύμφωνα με
την ακόλουθη κλίση ροής :

(1.3)

Μπορούμε επίσης να καταλήξουμε στο (1.1) εάν ανταλλάξουμε το F με
F0το και το L 2 ( Ω) με το Η-1(Ω), όπου το Η-1(Ω) είναι το δυικό του
και το F0 ορίζεται ως εξής:
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1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ CAHN-HILLIARD
H εξίσωση Cahn-Hilliard προτάθηκε αρχικά ως ένα μοντέλο για τη
διαδικασία του διαχωρισμού φάσης ενός διμερούς κράματος σε μία
σταθερή θερμοκρασία από τους Cahn και Hilliard.

Ο αριθμός των μετάλλων που συμμετέχουν σε ένα κράμα για
παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βασικό στοιχείο διάκρισης.
Έχουμε έτσι κράματα διμερή, τριμερή, τετραμερή κ.λπ. Οι
διακρίσεις αυτές δεν προσδιορίζουν είδη, αφού σε κάθε μία
υπάγεται μεγάλος αριθμός κραμάτων με διαφορετική σύνθεση και
πολύ διαφορετικές ιδιότητες. Αν περιοριστούμε πάλι σε μια από
αυτές τις ομάδες, στα διμερή για παράδειγμα κράματα, θα
μπορούσαμε να υποθέσουμε πως υπάρχει ένα και μόνο «είδος»
διμερούς κράματος δύο συγκεκριμένων μετάλλων, έστω του χαλκού
και του κασσίτερου. Όμως, με συστατικά τα δύο αυτά μέταλλα και
με διαφορετικές μεταξύ τους αναλογίες μίξης μπορούν να
παρασκευαστούν κράματα με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες, που
για το λόγο αυτό δεν μπορεί και πάλι να θεωρηθούν ότι ανήκουν
στο ίδιο είδος. Ένα διμερές κράμα μπορεί να αποτελείται από μία
φάση μόνο, -οπότε όλα τα μέταλλα έχουν αναμιχθεί πλήρως και
σχημάτισαν ένα «στερεό διάλυμα»-, ή από δύο φάσεις. Μπορούμε
λοιπόν να διακρίνουμε τα διμερή κράματα σε μονοφασικά ή
διφασικά, τα τριμερή σε μονοφασικά, διφασικά ή τριφασικά κ.ο.κ.
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Εάν συμβολίσουμε το u(x,t) τη συγκέντρωση του ενός από τα δύο
μεταλλικά στοιχεία του κράματος και υποθέσουμε ότι η συνολική
πυκνότητα είναι σταθερή, τότε η σύσταση του κράματος μπορεί να
εκφραστεί επαρκώς από τη συνάρτηση u. Ας πάρουμε Ωn έναν χώρο
που περιέχει το κράμα και αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει μάζα που να
εισέρχεται ή να εξέρχεται από το σύστημα αυτό , τότε έχουμε
διατήρηση της μάζας δηλαδή

Συμβολίζουμε με W: μια μη- αρνητική συνάρτηση δυναμικού (η
οποία έχει τη μορφή γνωστή ως DOUBLE WELL), η οποία παρουσιάζει
δυο ίσα ελάχιστα στο u1, u2 οι οποίες είναι και οι προτεινόμενες
καταστάσεις από την u . Ορίζοντας την συνάρτηση «ελεύθερης
ενέργειας» του F0 ως
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Μπορούμε να μοντελοποιήσουμε την εξέλιξη του u,με τέτοιο τρόπο
ώστε η F0 να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου ενώ διατηρείται η
μάζα του. Μία ένσταση σ ‘ αυτή την προσέγγιση είναι ότι το u θα
μπορούσε να ταλαντεύεται με μεγάλο εύρος ανάμεσα στο u1 και u2 ,
αλλά χωρίς να αυξάνει την ενέργεια. Για να αποκλειστεί το παραπάνω,
μπορούμε να προσθέσουμε έναν όρο, ο οποίος θα αποκλείσει
φαινόμενα ταλαντώσεων. Ο πιο προφανής τρόπος είναι να
προσθέσουμε έναν όρο με μικρή κλίση στην εξίσωση ενέργειας. Έτσι
για ϵ>0 αλλά μικρό παίρνουμε Fϵ η οποία χαρακτηρίζεται ως
«διορθωμένη ελεύθερη ενέργεια» η οποία ορίζεται ως εξής:

Τώρα θέλουμε το u να εξελιχθεί έτσι ώστε η Fϵ να μειώνεται στο
χρόνο. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ένας συνηθισμένος τρόπος για να
γίνει αυτό είναι να αφήσουμε το u να εξελίσσεται προς την αντίθετη
κατεύθυνση της κλίσης του Fϵ(u), η οποία έχει υπολογιστεί σε κάποιο
χώρο Hilbert. Έτσι βλέπουμε ότι είναι φυσικό να ζητηθεί ένας νόμος για
την εξέλιξη, της μορφής

Ενώ επιβάλλει τη διατήρηση της μάζας περιορισμού όπου Κ>0. Για να
απλοποιηθεί το πρόβλημα θέτουμε ότι
Ωu(x,0)dx=0, ως εκ τούτου από τη αρχή διατήρησης της μάζας θα
θέλαμε Ωu(x,t)dx=0 για όλα τα t>0. (Αυτή η μηδενική μάζα περιορισμού
μπορεί να ληφθεί χρησιμοποιώντας την πυκνότητα μετατόπισης

όπου (u)Ω δηλώνει τη μέση πυκνότητα του u στο Ω).
Ας γράψουμε την εξίσωση της κλίσης ροής της Fϵ στο L2(Ω). Ένας τρόπος
για να λάβουμε υπ΄ όψιν τον περιορισμό μάζας είναι να γράψουμε την
εξίσωση στο (Ω) , ο οποίος είναι υπόχωρος του L2(Ω) με μηδενική
μέση τιμή. Αν κάποιος κάνει τους υπολογισμούς θα φτάσει στην
ακόλουθη εξίσωση εξέλιξης :
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(1.4)

Γενικά η (1.4) απορρίπτεται ως ένα καλό μοντέλο με την αιτιολογία ότι
(W’(u))Ω αποτελεί ολοκληρωτικός τελεστής, ως εκ τούτου δεν έχει
τοπική λύση. Αν προσπαθήσουμαι να γράψουμαι την εξίσωση της
κλίση ροής στο Ηκ(Ω) για κ0 θα υπάρχουν και πάλι αντιρρήσεις για την
ορθότητα των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν.
Βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας από τη φυσική
για να θέσουμε οριακές συνθήκες για το u, αλλά δεν θα
ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση.
Θα δείξουμε ότι αν ελαχιστοποιήσουμε την Fϵ στον υπόχωρο του
Η1(Ω)* με μηδενική μέση τιμή (Η-10), τότε προκείπτει u το οποίο είναι
παραγωγίσιμο και ικανοποιεί τις νu=0=νΔu για το Ω. (Εννοείται ότι
εάν uH1(Ω) ή W(u)L1(Ω) τότε Fϵ(u)=). Αυτό θα εξυπηρετηθεί ως
κίνητρο μας για τις επιβαλλόμενες οριακές συνθήκες.
Θα δούμε ότι εάν χρησιμοποιήσουμε το Η-10 με ένα κατάλληλο
εσωτερικό γινόμενο, όπως με το χώρος Hilbert μας, τότε θα
καταλήξουμε στο

το οποίο εξασφαλίζει τοπική λύση, συνεπώς είναι πιο ρεαλιστικό. Αν
συμβολίσουμε με u μία λύση της παραπάνω εξίσωσης με τις
επιβαλλόμενες οριακές συνθήκες, στη συνέχεια, χωρίς να δεσμευτούμε
για τη μοναδικότητα της λύσης ,πρέπει σε κάθε περίπτωση να
διερευθενιθεί εάν τελικώς η μάζα διατηρήται Με άλλα λόγια, αν u (t)
εξελίσσεται στο Η0-1τότε έχουμε σίγουρα διατήρηση της μάζας, αλλά αν
u (x, t) λύνει τη παραπάνω εξίσωση εξέλιξης δεν είναι απολύτως
προφανές έχουμε διατήρηση της μάζας. Για να ελέγξουμε αυτή την
περίπτωση γράφουμε:
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όπου έχουμε χρησιμοποιήσει τις οριακές συνθήκες για να πάρουμε το
επιφανειακό ολοκλήρωμα είναι ίσο με το μηδέν. Έτσι βλέπουμε με
αυτές τις οριακές συνθήκες φτάνουμε στην Cahn-Hilliard εξίσωση:

(1.5)

όπου f(u):=W’(u). Όπως σημειώθηκε νωρίτερα η Cahn-Hilliard εξίσωση,
δεν προέρχεται χρησιμοποιώντας μόνο την προσέγγιση της κλίσης ροής,
αλλά με τη χρήση λογικών φυσικών επιχειρημάτων.
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Φαινόμενο Double- Well

Το φαινόμενο double well περιγράφει μη γραμμικά δυναμικά
συστήματα, τα οποία έχουν δύο διαφορετικά ευσταθή σημεία
ισορροπίας. Συνήθως εφαρμόζεται σε κβαντικά φαινόμενα και στη
γενική του μορφή τα σημεία ισορροπίας (τα οποία έχουν το χαμηλότερο
δυνατό δυναμικό) έχουν διαφορετική τιμή δυναμικού.
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1.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο κεφάλαιο 2 θα εξετάσουμε τα διάφορα στοιχεία της συναρτησιακής
ανάλυσης που θα χρειαστούμε να γράψουμε την εξίσωση Cahn-Hilliard
ως κλίση ροής. Αυτό θα περιλαμβάνει κατανομές , χώρους Hilbert και
χώρους Sobolev.
Στο κεφάλαιο 3 θα εξετάσουμε τη δυικότητα των διάφορων χώρων
Sobolev. Ειδικότερα θα εξετάσουμε τους Η-1 και (Η1)*. Θα
παρουσιάσουμε το ιδιάζωντα χώρο Hilbert H0-1 ( δηλαδή τον υποχωρο
με μηδενική μέση τιμή του (Η1)*) το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε να
γράψουμε την εξίσωση Cahn-Hilliard ως κλίση ροής.
Στο κεφάλαιο 4 θα εξετάσουμε τους διάφορους τύπους κλίσεων,
δηλαδή, τις κλασικές κλίσεις (Gateaux), subdifferentials-subgradients
και τους περιορισμούς των εκάστωτε κλίσεων, τους οποίους θα
χρησιμοποιήσουμε ευρέως και θα αναπτύξουμε πολύ βασικές ιδιότητες
για αυτούς. Έτσι θα καταλήξουμε να γράψουμε την εξίσωση CahnHilliard ως κλίση ρόης. Θα εξετάσουμε επίσης παραδείγματα διάφορων
κλίσεις υπο περιορισμό σε συναρτήσεις σε διάφορους χώρους Hilbert.
Θα εξετάσουμε επίσης μία απλή μη γραμμική εξισώση εξέλιξης και θα
αποκτήσουμε μία συνολική λύση, χρησιμοποιώντας τόσο τη semigroup
μέθοδο όσο και τη μέθοδο subdifferential και θα παρουσιαστεί ένα
παράδειγμα καιμε τις δύο μεθόδους.
Στο κεφάλαιο 5 θα γράψουμε την εξίσωση Cahn-Hilliard ως κλίση ροής
σε ένα συγκεκριμένο χώρο Hilbert που ορίσαμε στο κεφάλαιο 3 και
επιχειρηματολογίσουμε γιατί αυτός ο χώρος Hilbert είναι ο πλέον
λογικός να χρησιμοποιηθεί. Θα εξετάσουμε επίσης ορισμένες
ιδιότητες της συνάρτησης F, συγκεκριμένα θα δείξουμε ότι τα σημεία
που ελαχιστοποιούν την F( έχουμε σταθερές καταστάσεις της εξίσωσης
Cahn-Hilliard )είναι ομαλά και ικανοποιούν ορισμένες οριακές
συνθήκες. Θα αποκτήσουμε μία τοπική λύση της Cahn-Hilliard εξίσωσης
όταν W’(u)=u3-u και όταν Ω είναι ανοιχτό,φραγμένο, συνεκτό και
συνδέεται με τα υποσύνολα του 3 με ένα λείο σύνορο.
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Κεφάλαιο 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2.1 Κατανομές
Η θεωρία των κατανομών, επιτρέπει σε κάποιον να εισάγει έννοιες ,
όπως τη «δ Dirac συνάρτηση » σε αυστηρή βάση, αλλά και να αναπτύξει
ιδιότητες ορισμένων συναρτησιακών χώρων με συστηματικό τρόπο. Σε
αυτό το κεφάλαιο θα καθορίσουμε μόνο τι είναι μια κατανομή και τι η
μερική της παράγωγος.
Παίρνουμε  n ως ένα ανοιχτό σύνολο. Ορίζουμε τον χώρο των
δοκιμαστικών συναρτήσεων από D():=Cc(), όπου Cc() είναι ένα
σύνολο συναρτήσεων του C που ανήκουν εξ’ ολοκλήρου στο .
Λέμε φ4φ στο D(), εάν υπάρχει ο περιορισμός Κ με supp(φm)  Κ
και αφmαφ, ομοιόμορφα στο Κ ,α. (Είναι δυνατόν να περιγραφεί
αυτή η τοπολογία, αλλά για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, ο
παραπάνω χαρακτηρισμός των συγκλινουσών ακολουθιών θα είναι
αρκετός.)
Το D’() θα χαρακτηρίζει το σύνολο των πραγματικών γραμμικών
συνεχών συναρτήσεων στο D(), το οποίο καλούμε χώρο κατανομών
στο . Θα συμβολίζουμε τα D’() D(), με <,>D’,D
Για να ορίσουμε μια μερική παράγωγο, για το u χρησιμοποιούμε
ολοκλήρωση κατά παράγοντες .
Ορισμός 2.1.1
Για u  D’() και  πίνακα πολλαπλότητας α, ορίζουμε το αu ως,
<αu , φ> D’,D := (-1)|α|<uα , φ> D’,D, φ D() (2.1)
Φαίνεται εύκολα ότι το αu D’(),το οποίο είναι η πραγματική
δύναμη, πίσω από τη κατανομή. Ακόμα και όταν κάποιος χρειαστεί
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κάποια κλασική παραγωγικότητα , είναι συχνά εύκολο να
χρησιμοποιήσει τις γνωστές συναρτήσεις κατανομών και αργότερα να
αποδείξει ότι έχουν την απαιτούμενη κλασική παραγωγικότητα.
Θα συνεχίσουμε με την συνήθη πρακτική του προσδιορισμού f 
Lloc1() και την κατανομή φΩ f φ. Το σύνολο των κατανομών οι
οποίες είναι μηδενικές εκτός του πεδίου τιμών τους στο  ορίζεται ως
εξής:
ε’(Ω):={uD’(Ω) : supp(u)Ω} (2.2)
Προκειμένου να έχει νόημα η (2.2) πρέπει να ορίσουμε σε τι συμβάλει η
κατανομή η οποία χρησιμοποιούμε. Δεδομένου του u  D’() , λέμε ότι
u=0 σ’ ένα ανοιχτό σύνολο V ’ για κάθε φ Cc(V), έχουμε
<u , φ > D’,D =0. Έστω V ορισμένο στο μέγιστο ανοιχτό υποσύνολο του 
με u=0 στο V. Στη συνέχεια ορίζουμε supp(u) να είναι το συμπλήρωμα
του V στο . Αυτά θα χρησιμοποιηθούν αργότερα

Όπου το m είναι ένας μη αρνητικός ακέραιος αριθμός και Hm
ορίζεται στη (2.3)

2.2 Χώροι Banach, χώροι Hilbert και πλήρως μετρικοί χώροι.
Σε αυτή την ενότητα, θα συνοψίσουμε αποτελέσματα από την
συναρτησιακή ανάλυση, που θα χρειαστούν αργότερα .Όλοι οι
διανυσματικοί χώροι, θα είναι πάνω στο διανυσματικό πεδίο .
Για δεδομένα 1 p, q  καλούμε τα p, q αντιστρόφως ανάλογα, εάν
ισχύει 1/p + 1/q =1 , όταν 1/0 = και 1/ =0 .
Lp ανισότητες
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Ανισότητα Cauchy με 


Ανισότητα Hölder
,όπου p,q αντιστρόφως ανάλογα
Ανισότητα Young με 
, >0, p,q αντιστρόφως ανάλογα
Διαστήματα Banach
Για δεδομένο μετρικό χώρο (X, d) και απεικόνιση Α: XX , ορίζουμε ως
Α είναι μια απεικόνιση συστολής, εάν υπάρχουν κάποια γ<1 τ.ω x, y 
X, έχουμε ότι

Θεώρημα 2.2.1 (Θεώρημα Σταθερού Σημείου του Banach)
Δεδομένο (X, d) ένας πλήρως γραμμικός χώρος με Α: XX, μια
απεικόνιση συστολής, υπάρχει ένα μοναδικό χΧ με Αx=x.
Ορισμός 2.2.1
Για δεδομένο γραμμικό χώρο Χ και δυο νόρμες του Χ  1 και  2,
λέμε ότι οι νόρμες είναι ισοδύναμες, εάν  a, b >0 τ.ω
 Χ
Θεώρημα 2.2.2 (θεώρημα ανοιχτής απεικόνισης )
Έστω Χ ένας γραμμικός χώρος με δυο πλήρη όσον αφορά τις νόρμες 
1 και  2. Αν υπάρχει α>0 τ.ω
 Χ
Τότε τα  1 και  2 είναι ισοδύναμα στο Χ

Ορισμός 2.2.2 (Δυϊκοί Χώροι)
Δεδομένου ότι δίνεται ένας κανονικοποιημένος γραμμικός χώρος (Χ, 
) , ορίζουμε Χ*
- 17 -

το σύνολο των συνεχών γραμμικών συναρτήσεων στο Χ . Το Χ* θα
χρησιμοποιηθεί στο τελεστή κοινωνικοποίησης  Χ* το οποίο
ορίζουμε ως

Ορισμός 2.2.3 (Τοπικότητα Lipschitz)
Έστω ότι δίνονται Χ,Υ κοινωνικοποιημένοι γραμμικοί χώροι, με τις
νόρμες  Χ και  Υ. Δεδομένου ότι f: ΧΥ, καλούμε την f τοπικά
Lipschitz από το Χ στο Υ, γράφεται ως f  Liptoc(X,Y) αν  R>0  κάποιο
L(R)>0 τ.ω
,όποτε x Χ , z Χ  R

2.2.1 Hilbert Spaces
Ορίζουμε ως χώρο H ένα χώρο Hilbert με εσωτερικό γινόμενο και
νόρμα να δίνεται από το (.,.)H και || . ||H αντιστοίχως. Ως H *
ορίζουμε το δυϊκό της H και θα αποτελέσει ένα χώρο Hilbert με
εσωτερικό γινόμενο (.,.)H * το οποίο θα αντιστοιχεί σε μια τιμή. Η σχέση
των Η*, Η θα δίνεται από ‹.,.›Η*,Η.
Θεώρημα 2.2.3. (Θεώρημα αναπαράστασης του Riesz)
Δεδομένου u* ϵ Η* υπάρχει μία μοναδική u ϵ Η τέτοιο ώστε :
u*,vΗ*,Η =(u,v)H  v ϵ Η.
Ειδικότερα έχουμε ||u*||H*,H=||u||H
Ορισμός 2.2.4.
Δεδομένου u * και u όπως παραπάνω, θα ορίσουμε u που σχετίζεται με
το u*.
Ορίζουμε : H* H από (u*):=u όπου u* και u ορίζονται όπως
παραπάνω.
Ορίζουμε Ψ:= -1.
Θα χρησιμοποιήσουμε  ώστε να δημιουργήσουμε το εσωτερικό
γινόμενο στο Η* το οποίο έχει ως συνέπεια τη ύπαρξη του τελεστή
νόρμας. Έτσι, για αυτό ας πάρουμε u* ,v* ϵ Η και παίρνουμε
u:=(u*) , v:=(v*).
Τότε ορίζουμε:
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(u*,v*)H* := (u, v )H
Βλέπουμε λοιπόν ότι, από την κατασκευή, τα  και Ψ είναι ενιαίες
απεικονίσεις.
Θεώρημα 2.2.4(Στοιχείο ελάχιστης νόρμας)
Δίνεται ένας χώρος Hilbert H και ένα μη-κενό κλειστό κυρτό σύνολο
CΗ υπάρχει ένα μοναδικό χ ϵ C τέτοιο ώστε:
|| x ||Η = inf ||y||Η.
yϵC

Ορισμός 2.2.5. (Ορθογώνιο συμπλήρωμα)
Δίνεται ένα σύνολο ΧC όπου Η είναι ένας χώρος Hilbert, ορίζουμε
ορθογώνιο συμπλήρωμα του Χ στο Η ως εξής:
Χ := yϵH : (y,x)H = 0  x ϵ X.
Θεώρημα 2.2.5. (Διάσπασης)
Δίνεται ένας κλειστός υπόχωρος Χ του Η, έχουμε την διάσπαση
H = Χ  Χ,
με την προϋπόθεση ότι για όλα τα z ϵ H υπάρχουν μοναδικά χ ϵ Χ , y ϵ X
τέτοιο ώστε z=χ+y.
Επιπλέον έχουμε ||z||H2 = ||χ||Η 2+ ||y||Η 2.
Ορισμός 2.2.6. (Ασθενής Διαδοχική Σύγκλιση)
Δίνεται un ϵ H λέμε un ασθενείς συγκλίσεις του u στο Η, συμβολίζεται
un  u στο Η
εάν (un,v )H  (u,v)H για κάθε v ϵ H.
Σε ένα πεπερασμένων διαστάσεων χώρο Hilbert θα χρησιμοποιούμε
αρκετά συχνά το γεγονός ότι ένα κλειστό και οριοθετημένο σύνολο
είναι συμπαγές, ενώ σε έναν άπειρων διαστάσεων χώρο Hilbert δεν
έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά έχουμε τα ακόλουθα, τα οποία θα
αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμά.
Θεώρημα 2.2.6. (Ασθενής Διαδοχικήs συμπάγεια)
(1) Δίνεται un οριοθετημένο στο Η υπάρχει μία υπακολουθία
οποία γενικά δεν θα μετονομαστεί) και u ϵ H έτσι ώστε
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(η

(2)

(3)

Εάν

un  u στο Η τότε
||u||H  lim inf ||un||H
n

Παίρνουμε un  u. Τότε
(un,u)H  ||un||H ||u||H

Τώρα παίρνουμε ένα lim inf των δύο πλευρών για να πάρουμε
||u||Η2  ||u||H lim inf ||un||H.
n

Θεώρημα 2.2.7. (Mazur’s θεώρημα)
Έστω C είναι κυρτό και κλειστό στο H. Τότε το C είναι ασθενώς
κλειστό στο H.

Ορισμός 2.2.7. (Lower Semi continuous)
Δίνεται F: H (-,, λέμε:
(i)
Η F είναι lower semi continuous στο H εάν
un  u στο Η συνεπάγεται ότι F(u)  lim inf F (un).
n
(ii)
H F είναι ασθενώς κάτω semi continuous στο H, εάν
un  u στο Η συνεπάγεται ότι F(u)  lim inf F (un).
n
Αρκετά συχνά μπορεί κάποιον να τον ενδιαφέρει η ελαχιστοποίηση
κάποιας συνάρτησης F:H (-, στο ΑΗ. Οι παραπάνω ιδέες θα
είναι εξαιρετικά χρήσιμες για να επιτευχθεί αυτό.
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2.3 Sobolev Spaces
Στην ενότητα αυτή θα οριστούν οι χώροι Sobolev και θα παρουσιαστούν
σχετικά θεωρήματα και αποδείξεις .

Ορισμός 2.3.1
Για m μη αρνητικό ακέραιο και p [1,), ορίζουμε ως

κάθε φορά που ορίζονται η δεξιά πλευρά της ισότητας και το D '(Ω)
Στη συνέχει ας ορίσουμε διάφορους χώρους συναρτήσεων:




α



Το Wm,p () τότε είναι χώρος Banach με νόρμα που έχει οριστεί
παραπάνω
Closure of
in Wm,p ()
Θα συμβολίζουμε τυπικά Wm,2 (),
) ως Hm (), (
αντίστοιχα, δεδομένου ότι θα αποδειχθεί ότι είναι χώροι Hilbert.
Ορίζουμε ως ένα εσωτερικό γινόμενο στο χώρο Hm () ως

και αυτό το εσωτερικό γινόμενο μας δίνει τον παραπάνω κανόνα
Ορίζουμε το ημί εσωτερικό γινόμενο και την ημί νόρμα
και
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ως

),

Αυτή η semi-norm θα αποδειχθεί ότι είναι ο κανόνας στο
και
κάτω από κατάλληλες συνθήκες , όπου το "σημείο" υποδηλώνει
τον υπόχωρο με μηδενική μέση τιμή.

Ορισμός 2.3.2. (πρώτη ιδιοτιμή)


Αργότερα θα δείξουμε ότι αν c L() με inf c >-λ1 τότε



Και
είναι ισοδύναμα εσωτερικά γινόμενα στο
.Ειδικότερα,
εάν λ1>0 τότε
και
είναι ισοδύναμα στο . Για να έχετε
λ1>0 αρκεί ότι το  να είναι οριοθετημένο. Γενικά το λ1 είναι η πρώτη
ιδιοτιμή του –Δ στο
.
Όταν το λ1>0 , είναι κατανοητό ότι το
έχει εσωτερικό γινόμενο και
νόρμα που δίνεται από πάνω για c=0, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
Για να δούμε, αν έχουμε θέσει όλους τους απαιτούμενους
περιορισμούς στο χώρο  ώστε το λ1 να είναι θετικό, ελέγχουμε τις
ακόλουθες περιπτώσεις

Παράδειγμα 2.3.1
Θέτουμε n=1 και φ  Cc() με φ  0. Δηλώνουμε ως φm(x):=φ(x/m).
Στη συνέχεια εύκολα μπορεί να δειχθεί ότι:
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Ως εκ τούτου, λ1=0
Τώρα θα δηλώσουμε διάφορα θεωρήματα σχετικά με τους χώρους
Sobolev τα οποία συνεχώς θα χρησιμοποιούμε. Για όλα τα  που
ακολουθούν, θα θεωρούμε πάντα ότι είναι υποσύνολα του n.

Θεώρημα 2.3.1. (Παγκόσμια Προσέγγιση με λεία συνάρτηση)
Έστω  ένα ανοικτό και φραγμένο σύνολο με σύνορο C1, τότε C()
είναι υπόχωρος του W1,p (), όπου 1p
Ορισμός 2.3.3. (Χώροι Holder)
Έστω  ένα ανοιχτό και φραγμένο υποσύνολο του
και έστω 0γ1.

th
Για u  C ( ) , ορίζουμε το γ –Holder ημι νόρμα του u ως

Η γth –Holder νόρμα του u δηλώνεται ως

Ο χώρος Holder Cκ,γ( ) αποτελείται από όλα τα u  Cκ( )για τις οποίες
νόρμες

είναι πεπερασμένο.
Θεώρημα 2.3.2. (Εκτιμήσεις για το W1,p, np)
Έστω  ένα ανοικτό και φραγμένο υποσύνολοo του n με ένα C1
φράγμα. Στη συνέχεια, για u W1,p (), έχουμε ένα u C0,γ( ) και

όπου C = C(p, n, 0) και γ:=1- (n/p). Σημειώνουμε ότι είμαστε στον
προσδιορισμό των συναρτήσεων που συμφωνήσαμε.
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Θεώρημα 2.3.3. (Poincare Ανισότητα)
Έστω  ένα ανοικτό , φραγμένο και συνεχές με ένα C1 φράγμα.
Παίρνουμε 1p τότε

 u W1,p (), όπου C = C(p, n,0 ) .Εδώ το (u) σημαίνει το μέσο του u
στο .
Ο χώρος στον ακόλουθο ορισμό θα αναλάβει κεντρικό ρόλο, όταν
ορίζουμε
.
Ορισμός 2.3.4
Έστω  να είναι όπως στην ανισότητα Poincare. Ορίζουμε τα εξής

Χρησιμοποιώντας την Poincare ανισότητα θα δούμε ότι
είναι ένας
1
χώρος Hilbert και οι νόρμες  Η ,  
είναι ισοδύναμα στο
().
Θεώρημα 2.3.4. (Rellich-Kondrachov θεώρημα του συμπαγούς)
Υποθέστε ότι το  είναι ένα ανοικτό και φραγμένο σύνολο με σύνορο
C1, τότε
και
όπου 1p και  υποδηλώνουν μία συμπαγής εμφύτευση. Να
σημειωθεί ότι για την υπόθεση Wo 1,p μπορούμε να μειώσουμε την
υπόθεση για την ομαλότητα του ορίου.
Επίσης έχουμε για 1p<n ότι

για

και μια συνεχής εμφύτευση όταν q = p *.
Για kp>n έχουμε ότι
,όπου το  υποδεικνύει μια  συνεχής εμφύτευση
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Από τη στιγμή που τυπικά θα δουλεύουμε με   3, θα είναι χρήσιμο
να θυμόμαστε το ακόλουθη εμφύτευση
Έστω   3 ένα ανοικτό φραγμένο και με λεία φραγμένο. Στη
συνέχεια έχουμε τις
εξής εμφυτεύσεις.

Θεώρημα 2.3.5. (Γενικά ανισότητες Sobolev)
Έστω Ω είναι ένα φραγμένο ανοιχτό υποσύνολο του n, με ένα σύνορο
C1 και επίσης υποθέτουμε k>n/p. Τότε έχουμε την ακόλουθη συνεχή
εμφύτευση :
Wk,p(Ω)  Ck-n/p -1,γ
Όπου γ:=n/p+1-n/p εάν n/p δεν είναι ακέραιος. Εάν n/p είναι
ακέραιος τότε το γ είναι οποιοσδήποτε αριθμός του (0,1). Με το .
δηλώνουμε τη floor συνάρτηση. Επιπλέον, η εμφύτευση είναι συνεχής
και η σταθερά εξαρτάται μόνον από k,p,n,γ και Ω.
Ιδιαίτερα για n=3, p=2 και k2 έχουμε για u ϵ Wk,2(Ω) το εξής:
u ϵ Ck-2,1/2

Ορισμός 2.3.5
Δίνεται ένας χώρος Sobolev των συναρτήσεων Χ του Ω με Χ L1(Ω) λέμε
τότε ότι εάν
u , v ϵ X συνεπάγεται ότι uv ϵ X,
όπου (uv)(x) := u(x)v(x).
Θεώρημα 2.3.6 (Wk,p(Ω) ως Banach Algebra )
Έστω Ω είναι ένα ανοιχτό και φραγμένο σύνολο στο n με ένα
ικανοποιητικό λείο σύνορο. Τότε εάν kp>n έχουμε ότι Wk,p(Ω).
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Θα χρειαστούμε έναν τρόπο για να αναθέσουμε οριακές τιμές στα
στοιχεία των διάφορων χώρων Sobolev. Δεδομένου ότι οι Sobolev
συναρτήσεις ορίζονται μόνο με σύνολα του μηδενική μέση τιμή και
‘καλά’ ανοιχτά σύνολα έχουν τυπικά όρια με n- διαστάσεων μέτρου
Lebesgue ίσο με το μηδέν, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει προφανής τρόπος
για να ορίσουμε τι εννοεί κάποιος όταν u=0 ή vu=0 στο Ω. Ένας
τρόπος γύρω από αυτό το εμφανές πρόβλημα είναι να χρησιμοποιηθεί
αυτό που ονομάζουμε ίχνος διανύσματος.
Ένα σχόλιο για συμβολισμό. Δίνεται Ωn, |Ω| θα συμβολίζει το
n-διαστάσεων μέτρο Lebesgue του Ω και |Ω| τυπικά θα συμβολίζει το
(n-1)-διαστάσεων μέτρο Lebesgue του Ω.
Θεώρημα 2.3.7(θεώρημα Ίχνους)
Έστω Ω είναι ένα ανοικτό και φραγμένο υποσύνολο του n με ένα C1
φράγμα. Τότε υπάρχειΤ0ϵ L(W1,p(Ω),Lp(Ω)) τέτοιο ώστε T0(u)=u|Ω εάν u
ϵ W1,p(Ω)C
Θα ονομάζουμε Τ0 το ίχνος διανύσματος.
Θεώρημα 2.3.8.(Μηδενικό ίχνος συναρτήσεων στο W1,p)
Υποθέτοντας τις ίδιες υποθέσεις όπως στο θεώρημα 2.3.7, έχουμε για
u ϵ W1,p(Ω) ότι
u ϵ W01,p(Ω) αν και μόνο αν Τ0(u)=0 στο Ω,
όπου Τ0 (u)=0 στο Ω σημαίνει ότι Τ0 (u)=0 μέσα στο Lp(Ω).
Για να μιλήσουμε για την παράγωγο της νόρμας u στο Ω μπορούμε
επίσης να χρησιμοποιήσουμε την ιδέα ενός ίχνους διανύσματος. Εμείς
δεν θα δώσουμε σε αυτό το διάνυσμα δικό του συμβολισμό αλλά ας
πούμε μόνο ότι για να έχει νόημα το vu στο Ω θα απαιτήσουμε u ϵ
W2,p(Ω).
Θεώρημα 2.3.9. (Τύπος του Green)
Για u ϵ H2(Ω), v ϵ H1(Ω) και αρκετά ομαλή , έχουμε
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όπου έχουμε χρησιμοποιήσει το ίχνος διανύσματος για την ερμηνεία
των φραγμένων όρων.
Για το υπόλοιπο αυτής της εργασίας θα χρησιμοποιήσουμε την
ακόλουθη σύμβαση.
Σύμβαση 2.3.1. (Χωρία)
Ένα χωρίο στο n θα συμβολίζει ένα φραγμένο ανοικτό σύνολο στο n
με ένα C φράγμα.
Από εδώ και πέρα θα παίρνουμε πάντα τη ‘’βέλτιστη σταθερά’’ όταν
χρησιμοποιούμε διάφορες ανισότητες Sobolev. Για το υπόλοιπο αυτής
της εργασίας θα υποθέτουμε ότι λ1> 0.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΥΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ SOBOLEV KAI

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη δυϊκότητα των διάφορων
χώρων Sobolev και ιδίως τη δυϊκότητα των Η1(Ω) και
που
1
-1
συμβολίζεται με (Η (Ω))* και Η (Ω) αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα θα
εξετάσουμε τη συγγένεια που σχετίζεται με τους χώρους (Η 1(Ω))*,
Η-1(Ω) και τα συναφή ελλειπτικά προβλήματα συνοριακών τιμών. Θα
παραθέσουμε το πρότυπο θεώρημα αντιπροσώπευσης για το Η-1, το
οποίο είναι περισσότερο συμβατό με τη θεωρία κατανομών από το
θεώρημα αναπαράστασης του Riesz. Θα αποκτήσουμε ασθενείς λύσεις
σε αυτά τα ελλειπτικά προβλήματα συνοριακών τιμών
χρησιμοποιώντας το θεώρημα αναπαράστασης του Riesz, (δεν υπάρχει
ανάγκη για το θεώρημα Lax-Milgram), καθώς επίσης μία εναλλακτική
προσέγγιση. Επίσης θα παρουσιαστούν τυπικά θεωρήματα
κανονικότητας. Τελικά θα εισαγάγουμε το χώρο Hilbert ( ) κατά τον
οποίο θα γράψουμε την Cahn-Hilliard εξίσωση ως μια κλίση ροής.

3.0.1 Η δυϊκότητα του

(Ω)

Ορισμός 3.0.6.
Για ένα μη αρνητικό ακέραιο m ορίζουμε Η-m(Ω):=

(Ω)*.

Σε αυτή την ενότητα θα δείξουμε ότι Η-m(Ω) μπορεί να προσδιοριστεί με
φυσικό τρόπο με υπόχωρο του D’(Ω). Εμείς επίσης θα εισαγάγουμε μια
τυπική αναπαράσταση Η-1(Ω).
Ας εξετάσουμε τώρα τον προσδιορισμό που αναφέρεται παραπάνω.
D’-m(Ω) (δείτε(2.3)) μπορεί φυσικά να ταυτίζεται με Η-m(Ω) στις
παρακάτω έννοιες:
(i)
Δίνεται u ϵ H-m(Ω) και έχουμε u|D(Ω) ϵ D’-m(Ω).
(ii)
Δίνεται u ϵ D’-m(Ω) , το u μπορεί να επεκταθεί μοναδικά σε
ορισμένο
ϵ Η-m(Ω).
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Το (i) προκύπτει άμεσα από τον ορισμό του D’-m(Ω) και τον ορισμό
του φορέα της νόρμας.
Το (ii) θα χρησιμοποιηθεί στο παρακάτω γεγονός:
Δίνονται Χ,Υ μετρικοί χώροι με Υ να είναι πλήρης και Α: S  XY
ομοιόμορφα συνεχής με υπόχωρο S, τότε το Α έχει μια μοναδική
συνεχής επέκταση σε όλο το X και η επέκταση αυτή είναι
ομοιόμορφα συνεχής.
Παίρνουμε λοιπόν S:=D(Ω) το οποίο είναι υπόχωρος του
(Ω) και
εφαρμόζεται στο παραπάνω αποτέλεσμα. Είναι εύκολα να
διαπιστωθεί ότι η επέκταση είναι γραμμική.
Έτσι από τα παραπάνω αυτό που βλέπουμε είναι ότι όταν
εργάζονται σε H-m(Ω) δεν υπάρχει απώλεια δεδομένων, αν πάρουμε
την ανακατανομή. Αργότερα θα δούμε ότι αυτό δεν συμβαίνει σε
γενικές γραμμές για τη δυϊκότητα του Ηm(Ω).
Ο πιο προφανής τρόπος να εξεταστεί ο Η-1(Ω) είναι να
χρησιμοποιηθεί το θεώρημα αναπαράστασης του Riesz. Αν το
κάνουμε αυτό τότε βλέπουμε ότι θα προσδιορίσουμε
f

(Ω) και Τf

όπου

αλλά εμείς συνήθως δεν χρησιμοποιούν την παραπάνω ταύτιση,
δεδομένου ότι δεν συμφωνεί με τη σύμβαση που ήδη ορίσαμε στη
θεωρία κατανομής.
Έτσι έχουμε εντοπίσει αρκετές κανονικές συναρτήσεις f (βλέπε
επόμενη σελίδα) και Tf ϵ Η-1(Ω) όπου Tf δίνεται από:

Έτσι εάν προσδιορίσουμε τη χρήση τοv L2 αντίστοιχα τότε
βλέπουμε ότι


(Ω)

.
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Ας δούμε τώρα ένα χαρακτηρισμό του Η-1(Ω) όπου εντοπίζουμε τη
χρήση του L2 αντίστοιχα.
Θεώρημα 3.0.10.
Δίνεται f ϵ Η-1(Ω) έχουμε

όπου Ε(f) είναι ένα σύνολο (f0,f1,…,fn) ϵ

L2 τέτοιο ώστε

=

.

Απόδειξη
Θέτουμε f ϵ Η-1(Ω). Από το θεώρημα αναπαράστασης του Riesz
ξέρουμε υπάρχει ένα μοναδικό u ϵ H10(Ω) τέτοιο ώστε
u

.

(Σημείωση χρησιμοποιούμε το H1 (Ω) εσωτερικό γινόμενο.) (το H1 (Ω)
είναι εσωτερικό γινόμενο)
Από αυτό βλέπουμε ότι (u,1u,…,nu) ϵ E(F).
Ένα βασικό και χρήσιμο δεδομένο που έχουμε υπ’ όψιν είναι ότι εάν
’
Η1(Ω) LP(Ω) τότε έχουμε LP (Ω) Η1(Ω)*, όπου με το  δηλώνεται
είτε μία συνεχής ή συμπαγής εμφύτευση και όπου p’ το συζυγές του
p.
Εδώ προσδιορίζουμε f ϵ Lp’ με μία γραμμική συνάρτηση f,v= Ω fv .
Βλέπουμε ότι αυτή η συνάρτηση είναι συνεχής στο Η1 τονίζεται ότι
έχουμε
(3.1)
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Από αυτό βλέπουμε ότι
όπου μας δίνει τη συνεχή
συμπαγής. Για να δούμε τη συμπαγή μορφή χρειαζόμαστε ένα
ελαφρώς πιο προηγμένο επιχείρημα.
Πλέον είναι εφικτό να κατανοήσουμε τι σημαίνει μία «επαρκή
κανονική συνάρτηση» f, (από την προηγούμενη σελίδα)
Μετονομάζουμε
p*

για n> p

Παίρνουμε n  3 εξετάζουμε (3.1). Από
=

 L2* έχουμε

.

Έτσι, «επαρκώς κανονική» είναι τουλάχιστον το L2n/(n+2) .
Υποψιαζόμαστε ότι «επαρκώς κανονική» είναι το πολύ L2n/(n+2) αφού
αν ήταν μεγαλύτερο τότε θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την
εμφύτευση Sobolev Η1 Lq για τιμές q μεγαλύτερες από 2 *.

3.0.2 Προβλήματα Dirichlet και τη συσχέτιση των
Η-1(Ω)

(Ω) ,

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τη συσχέτιση των
(Ω) , Η-1(Ω)
και το σχετικό ελλειπτικό πρόβλημα συνοριακών τιμών. Θα
εξετασθούν τυπικές μεθόδοι λήψεων, για τις λύσεις των
προβλημάτων συνοριακών τιμών και θα παραθέσουμε ένα
αποτέλεσμα κανονικότητας.
Ας εισάγουμε τι εννοούμε με μια ασθενής λύση στο ακόλουθο
ελλειπτικά πρόβλημα:
(3.2)
όπου f ϵ Η-1(Ω).
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Ορισμός 3.0.7. (Ασθενής λύση για Dirichlet)
Θα λέμε ότι u ϵ

(Ω) είναι μία ασθενής λύση του (3.2) εάν
(Ω).

Χρησιμοποιώντας την παραπλήσια σημείωση βλέπουμε ότι Φ(f)=u
και Ψ(u)=f.
Χρησιμοποιώντας τους τύπους του Green βλέπουμε ότι μια ασθενής
λύση της (3.2) είναι συμβατή με την κλασσική λύση της (3.2).
Μπορούμε να πάρουμε μία μοναδική ασθενής λύση του (3.2)
απευθείας από το θεώρημα αναπαράστασης του Riesz.
Μια Μεταβολική Τυποποίηση της (3.2)
Ας εξετάσουμε μία μεταβολική μέθοδο απόκτησης μίας λύσης του
(3.2). Ορίζουμε:

όπου

Έτσι βλέπουμε ότι

ως εκ τούτου, το J οριοθετείται από κάτω. Αν αφήσουμε το wm να
δηλώνει μια ελαχιστοποίηση της ακολουθίας J τότε
σαφώς το wm, οριοθετείται στο (Ω). Με το πέρασμα σε μία
κατάλληλη υποακολουθία μπορούμε να υποθέσουμε ότι wm  u στο
(Ω) για κάποια u. Τώρα χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι μία
νόρμα είναι διαδοχικά ασθενής σε ένα χώρο Hilbert, βλέπουμε ότι:

συνεπώς
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Έστω φ ϵ

(Ω) και ορίζεται το g στο

ως εξής:

Επειδή το g αποκτά την ελάχιστη τιμή της στο t=0, έχουμε ότι g’(0)=0,
ως εκ τούτου

Ως εκ τούτου το u είναι μία ασθενής λύση του (3.2).
Για ένα γραμμικό πρόβλημα όπως παραπάνω συνήθως δεν θα
χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο μεταβολών απόκτησης μιας λύσης ,
αλλά θα την χρησιμοποιήσουμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με
ορισμένα μη γραμμικά ελλειπτικά προβλημάτων B.V.
Ας εξετάσουμε τώρα ένα πρόβλημα Dirichlet, αλλά με μη μηδενικές
οριακές συνθήκες:
(3.3)
όπου f ϵ Η-1(Ω) και g=Τ0(w0) για κάποια w0 ϵ Η1(Ω).
Λέμε ότι u ϵ Η1(Ω) είναι μία λύση του (3.3) εάν
(i)
(ii)

.

Μπορούμε να λύσουμε τη (3.3) με τη χρήση της (3.2) μαζί με μια
αλλαγή των εξαρτώμενων μεταβλητών. Για να δούμε αυτό παίρνουμε
ότι
και
(όπου Δw0 θεωρείται στοιχείο του Η-1(Ω)), και παίρνουμε
λύση της (3.2) όπου f αντικαθίσταται με Τότε παίρνουμε ότι

και βλέπουμε ότι η u λύνει την (3.3).
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μεταβολική μέθοδος για την
επίλυση της(3.3), ακριβώς όπως κάναμε με την (3.2).
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Ας εξετάσουμε πρώτα τη (3.3), όταν f ϵ L2(Ω). Παίρνουμε w0 και A όπως
παραπάνω. Ορίζουμε το
ως εξής:

Φαίνεται εύκολα ότι η J οριοθετείται κάτω από το A. Παίρνουμε wm ϵ A
τέτοιο ώστε να είναι:

Επειδή J (wm) οριοθετείται και έχουμε μια ανισότητα της μορφής

όπου

Αυτό αποδεικνύει ότι
οριοθετείται. Μετά τη χρήση μιας
ανισότητας τύπου Poincark και περνώντας σε μία κατάλληλη
υποακολουθία, έχουμε
Δεδομένου ότι το A είναι ασθενώς κλειστή στο Η1(Ω) έχουμε ότι w ϵ A.
. Είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι

Τώρα παίρνουμε φ ϵ
g στο ως εξής

(Ω) . Έτσι για w+tφ ϵ A κάθε t ϵ

. Ορίζουμε τη

Επειδή g’(0)=0 παίρνουμε

Από αυτό διαπιστώνουμε ότι το w λύνει την (3.3).
Ας προσπαθήσουμε τώρα να λύσουμε την (3.3) όταν f ϵ Η-1(Ω). Ένα
προφανές πρόβλημα είναι ότι η f δεν ορίζεται για όλο το A και έτσι η
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παραπάνω προσέγγιση που εργάστηκε για f ϵ L2(Ω), θα πρέπει να
τροποποιηθεί.
Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε να πάρουμε w0 ϵ A (Ω)
(εδώ το (Ω) είναι όσον αφορά το Η1(Ω)). Για να δούμε αυτό
παίρνουμε w0 ϵ A τέτοιο ώστε

Τώρα ορίζουμε το J :A ως:

όπου P: Η1(Ω) (Ω) και είναι ο φορέας προβολής. Τώρα η απόδειξη
γίνεται όπως στην περίπτωση για f ϵ L2(Ω).
Ας παραθέσουμε τώρα ένα πρότυπο αποτέλεσμα κανονικότητας.
Θεώρημα 3.0.11. (Κανονικότητα Dirichlet)
Έστω Ω σύνολο στον n και f  Hm(Ω). Εάν u 
του

(Ω) μία ασθενής λύση

(3.4)

τότε έχουμε ότι u  Ηm+2(Ω).
3.0.3 Πρόβλημα του Neumann με δεδομένα L2.
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την επίλυση του παρακάτω:
(3.5)
όπου f ϵ L2(Ω), g ϵ L2(Ω) και Ω σύνολο στον στο n. Θα εισαχθεί η
έννοια της ασθενής λύσης του (3.5) και θα αποκτήσουμε μία ασθενή
λύση χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους (όπως κάναμε και
στην τελευταία ενότητα). Χρησιμοποιούμε πάλι γνωστό αποτέλεσμα
ομαλότητας
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Ορισμός 3.0.8(Ασθενή λύση του Neumann)
Λέμε ότι u  Η1(Ω) είναι μία ασθενής λύση του (3.5) εάν

Χρησιμοποιώντας τον τύπο του Green βλέπουμε ότι η έννοια της
ασθενής λύσης συμπίπτει με κλασική λύση.
Ένα πράγμα που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι έχουμε έναν
περιορισμό συμβατότητας που μας επιβάλλεται. Για v=1 βλέπουμε ότι
πρέπει να ισχύει
.
Τώρα ας πάρουμε μία λύση του (3.5) όταν f ϵ L2(Ω), g ϵ L2(Ω) και
δεδομένου οτι ο περιορισμός συμβατότητας ικανοποιείται.
Χρειαζόμαστε να έχουμε το Ω συννεκτικό.
Ορίζουμε
Σαφώς F  Ḣ 1(Ω)* όπου Ḣ1(Ω) έχει νόρμα Η1. Αλλά από την ανισότητα
Poincark γνωρίζουμε ότι
και
είναι ισοδύναμες στο Ḣ 1(Ω).
Έτσι από την εφαρμογή του αντιπροσωπευτικού θεωρήματος Riesz που
εφαρμόζεται σε Ḣ 1(Ω) με εσωτερικό γινόμενο (Ω), βλέπουμε ότι
υπάρχει ένα μοναδικό u  Ḣ 1(Ω) τέτοιο ώστε :

Έστω v  Η1(Ω) και ορίζουμε ṽ:=v-(v)Ω Ḣ 1(Ω). Τότε βλέπουμε

- 36 -

Έτσι έχουμε μία λύση του (3.5) και βλέπουμε ότι αυτή η λύση είναι
μοναδική εάν περιοριστούμε στις συναρτήσεις με μηδενική μέση τιμή.
Μπορούμε επίσης να αποκτήσουν μια λύση του (3.5) με τη μέθοδο
μεταβολής. Για να γίνει αυτό ορίζουμε J: Ḣ1(Ω)  ως:

Έτσι βλέπουμε ότι

όπου C προέρχεται από το ίχνος διανύσματος. Τώρα, χρησιμοποιώντας
την ανισότητα Poincark βλέπουμε ότι το J οριοθετείται από το Ḣ1.
Χρησιμοποιώντας επιχειρήματα παρόμοια με τις προηγούμενες
ενότητες, βλέπουμε ότι το J αποκτά ένα ελάχιστο στο Ḣ1 και το λέμε u,
και το u ικανοποιεί το εξής:

Αν υποθέσουμε ότι f και g ικανοποιούν τον περιορισμό συμβατότητας
τότε μπορούμε ως συνήθως να επεκταθούμε στη προηγούμενη ισότητα
ολοκληρωμάτων για όλα τα v Η1. Ένα πράγμα που πρέπει να
παρατηρήσουμε είναι ότι η οριακή συνθήκη Neumann ελαχιστοποιεί τη
συνάρτηση, αλλά η οριακή συνθήκη Dirichlet ελαχιστοποιεί το χώρο
που εργαζόμαστε.
Ας αναφέρουμε τώρα ένα τυπικό αποτέλεσμα κανονικότητας.

Θεώρημα 3.0.12. (Κανονικότητα Neumann)
Έστω Ω σύνολο στον n. Παίρνουμε c να είναι σταθερό 0 ή 1 και έστω f
 Ηm(Ω). Εάν u  Η1(Ω) είναι μία ασθενής λύση του
(3.6)
Τότε έχουμε u  Ηm+2(Ω).
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3.0.4 Η1(Ω)*, Η1(Ω) συσχετισμένα
Εάν u*  H1(Ω)* και έστω u  H1(Ω) δηλώνει τη συσχέτιση του u*. Στη
συνέχεια από τον ορισμό γνωρίζουμε:

Υποθέτουμε u* έγινε της μορφής

για f  L2(Ω) και g  L2(Ω). (Σαφώς το δεξί μέλος, είναι ένα στοιχείο του
H1(Ω)* . )
Στη συνέχεια βλέπουμε ότι u  Η1 θα είναι μία ασθενής λύση του

όπου χρησιμοποιούμε μια παραλλαγή του ορισμού 3.0.8 που
ερμηνεύεται παραπάνω. Να σημειωθεί επίσης ότι η f και g δεν
χρειάζεται να πληρούν την προϋπόθεση συμβατότητας.
Τώρα ας εξασθενήσουμε ελαφρώς την κανονικότητα των δεδομένων.
Παίρνουμε
δηλώνει τις συσχετίσεις τους(δείτε τον(2.4)για ορισμό του ’-1(Ω)). Τότε
βλέπουμε ότι το u μπορεί να είναι μία ασθενής λύση του

και αυτό καταλήγει να είναι μια κατάλληλη ερμηνεία. Το μόνο πιθανό
πρόβλημα είναι όταν το u * είναι πολύ κοντά σε μοναδικό Ω και
παίρνει οριακές τιμές. Ένα παράδειγμα αυτού είναι οποιαδήποτε u* με
τύπο
.
Εάν u* ήταν της ίδιας μορφής αλλά Ω’Ω τότε δεν θα
αντιμετωπίσουμε το παραπάνω πρόβλημα. Σημειώνεται ότι για
αυθαίρετο u*  Η1(Ω)* έχουμε
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όπου παίρνουμε τη λήψη των κατάλληλων περιορισμών.

3.1 H συνάρτηση δ
Ορίζουμε τη συνάρτηση δ του Dirac, συμβολίζεται με δ στο D(), ως
<δ, φ> D’,D := φ(0), για φD().
Αν το Χ είναι ένας χώρος Sobolev των συναρτήσεων που ορίζονται στο
D()Χ, τότε ένα λογικό ερώτημα που τίθεται είναι αν το δ μπορεί να
επεκταθεί και σε κάποιο δΧ *.
Για να δειχθεί αυτό είναι αρκετά ισχυρό, να σημειωθεί ότι, δεδομένου
Wk,p () ,μπορούμε να εξομαλύνουν το χώρο και να αυξήσουμε τη
νόρμα. Ως εκ τούτου μεγεθύνουμε τη δυϊκότητα με δυο διαφορετικούς
τρόπους:
1)Αυξάνοντας το k
ή
2) Εξομαλύνοντας την έννοια Lp, δηλαδή αυξάνουμε το p.

Θεώρημα 3.1.1
Αν 0, όπου  είναι μια περιοχή του

n

κα αν k > , τότε

 Wk,p ()*

Έχουμε ότι Wk,p ()Cm,γ( ) είναι μια συνεχής εμφύτευση
όπου το γ δηλώνεται από το Θεώρημα 2.3.5 και το m:=k-   -1
Έστω φD(), τότε έχουμε

Από το γεγονός ότι το D() είναι υπόχωρος του
(), βλέπουμε ότι
το δ μπορεί να επεκταθεί με μοναδικό τρόπο σε 
()*. Αν
k,p
θέλουμε να επεκτείνουμε το δ με κάποιο σε  W ()*, όπου το
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D() να μην είναι υπόχωρος του Wk,p (), τότε θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε Hahn-Banach με δ το οποίο επεκτείνεται με μη
μοναδικό τρόπο.
Βέβαια να σημειωθεί ότι η παραπάνω απόδειξη δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για k = 1 αν p = n, αλλά πραγματικά δεν χρειάζεται η
πλήρη ισχύ του θεωρήματος 2.3.5. Ας δοκιμάσουμε μια οριακή
περίπτωση όπου: k = 1, p = n = 2 και ας δούμε τι θα συμβεί.
Με τη χρήση μεθόδων επέκτασης βλέπουμε αν δ W1,2 ()*.Τώρα θα
στραφούμε σε μεθόδους μετασχηματισμού Fourier. Έστω ότι το
υποδεικνύει το μετασχηματισμό Fourier του δ. Μπορεί αν δειχθεί ότι
για δ=1 και

όπου σ(S1) είναι το μέτρο της επιφανείας της μοναδιαίας σφαίρας στον
2
και όπου
υποδηλώνει τη Η-1( 2) νόρμα χρησιμοποιώντας τον
μετασχηματισμό Fourier. Ως εκ τούτου, βλέπουμε δ W1,2 ()*.Ας
εξετάσουμε τώρα την περίπτωση k = 1 και p = 2, βλέπουμε ότι το δ δεν
μπορεί να επεκταθεί σε W1,2 ()*
Ας εξετάσουμε την περίπτωση k = 1 και p = 2. Από το παραπάνω
βλέπουμε ότι το δ μπορεί να επεκταθεί σε ένα στοιχείο της Η-1(), αν
και μόνο αν n = 1.

3.2 Χώροι Hilbert σε σχέση με την εξίσωση Cahn-Hilliard.
Σε αυτή την ενότητα θα ορίσουμε ένα μη τυποποιημένο χώρο Hilbert
(
) , ο οποίος τελικά θα χρησιμοποιηθεί για να γράψουμε τη
εξίσωση Cahn-Hilliard ως κλίση ροής.
Καθ 'όλη, αυτή η ενότητα θα θεωρούμε το  να είναι συνδεδεμένο με
μια περιοχή του n. Ο συμβολισμός που θα χρησιμοποιήσουμε, θα
- 40 -

μπορούσε να προκαλέσει κάποια σύγχυση με τη δυϊκότητα του
, το
-1
οποίο συμβολίζεται ως H , αλλά αυτό είναι κάπως τυποποιημένη
σημειογραφία για αυτό το χώρο.
Έτσι συμβολίζουμε το
ως

Για  ορίζεται -όπως γνωρίζουμε- έτσι ώστε 1 H1(Ω) , ως εκ τούτου,
το
είναι πλήρως ορισμένο.
Πριν ορίζουμε έναν νόρμα και το εσωτερικό γινόμενο πρέπει να
ορίσουμε τα ακόλουθα.

Όταν έχουμε ανάκλαση ορίζουμε το χώρο Hilbert ως .Ορίζουμε το
( )* ως δυικό του . Χρησιμοποιώντας το ( )* θα εισάγουμε την
έννοια του εσωτερικού γινομένου στο
.
Δεδομένου u*, v*( )* με συνδεδεμένα u, v , έχουμε εξ ορισμού

και
.
Τώρα ας καθορίσουμε νόρμα / εσωτερικό γινόμενο στο
και στη
συνέχεια μπορούμε να επαληθεύσει ότι όλα όσα θεωρήσαμε ως
δεδομένα είναι ορθά.

Ορισμός 3.2.1. (Ho-1 νόρμα/εσωτερικό γινόμενο)

όπου u*, v*
και u, v
u*  ( )*. Έτσι έχουμε

είναι συσχετίσεις των u*
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,

.

(3.8)

Εφόσον
= 0, είναι εύκολο να δούμε ότι η (3.8)
1
επεκτείνεται  φ H (Ω).
Υποθέτοντας ότι u*
ασθενής λύση του



΄-1(Ω)+L2(Ω) και έστω u

η μοναδική

(3.9)
με μηδενική μέση τιμή.

Παρατήρηση 3.2.1.
Σε αυτό το σημείο δεν είναι απολύτως προφανές εάν το u*
, τότε
u*  ( )*. Αυτή τη περίπτωση, θα την εξετάσουμε αργότερα.
Θεώρημα 3.2.1
Το
είναι κλειστό στο Η1(Ω)*.
Απόδειξη
Έστω fn
και fnf, όπου f ορισμένη στο Η1(Ω)*. Υπάρχει δ= δ(Ω)
τέτοιο ώστε c , με c  δ, έχουμε
. Δεδομένου δ(Ω):=1/

Όταν

.

 0.
 0 ,  c  δ. Άρα

Ως εκ τούτου, βλέπουμε ότι
καταλήγουμε ότι

Έχουμε χρησιμοποιήσει τον ( )* , για να ορίσουμε τη νόρμα και το
εσωτερικό γινόμενο στο
. Συγκεκριμένα τον ορίσαμε με τέτοιο
τρόπο ώστε ο ( )* και ο
να είναι ίδιοι, όσον αφόρα τους χώρους
Ηilbert. Ακόμα κι αν αυτοί οι χώροι είναι "το ίδιο", θα τους δώσουμε
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ξεχωριστό συμβολισμό για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση
σχετικά με το σε ποιες περιοχές ορίζονται ως γραμμικά παραγωγίσημοι.
Έχουμε ήδη ορίσει έναν χώρο Ηilbert,
όσον αφορά τη H1* νόρμα
και εάν μπορούμε να δείξουμε ότι οι ακόλουθες νόρμες
είναι ισοδύναμές στο
, τότε θα μπορούσαμε να
έχουμε ένα χώρο Ηilbert
όσον αφορά τη
.

είναι ισοδύναμές στο Ho-1 )

Θεώρημα 3.2.2 (

Απόδειξη
Έστω μια σταθερά C από το γεγονός ότι οι νόρμες
, H1 είναι
ισοδύναμες στο . Έστω u*
και v  , τότε

Ως εκ τούτου, u*
ορίζουμε τα u*

 ( )* και
και  H1 με

Τώρα βλέπουμε ότι
,
είναι ισοδύναμα στο

C
1. Τότε

. Έπειτα
-( )Ω 

και

. Ως εκ τούτου, βλέπουμε
.

Ορισμός 3.2.2
Έτσι ώστε για να μην κρατήσει η λεγόμενη συσχέτιση, ας ορίσουμε μία
διπλή απεικόνιση. Από εδώ και πέρα τα Φ,Ψ θα ορίζονται με τον
ακόλουθο τρόπο: δίνεται u* 
με u 
όπως περιγράφεται στον
ορισμό (3.2.1), ορίζουμε
.
Ορίζουμε Ψ:=Φ-1 . Τα Φ,Ψ είναι μοναδιαία.
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Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί τι χρειαζόμαστε πραγματικά για να
εξετάσουμε τα «μοναδικά» στοιχεία του Η 1(Ω)* όταν ορίζουμε
ή
2
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τον υπόχωρο M:= (Ω)
,
δηλαδή

όπου Μ έχει νόρμα Η1(Ω)*. Αν υποθέσουμε ότι μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία χώρου Hilbert τότε μπορούμε να
εξετάσουμε τα «μοναδικά» στοιχεία. Για να αποδείξουμε αυτό ας
δείξουμε ότι η M, όπως ορίζεται παραπάνω, δεν είναι πλήρης όσον
αφορά τη νόρμα Η1(Ω).

Θεώρημα 3.2.3
Η M δεν είναι πλήρης όσον αφορά τη νόρμα Η1(Ω).
Απόδειξη
Έστω f Μ ,

 Η1(Ω) με

. Τότε έχουμε

Ως εκ τούτου, για όλα τα f  Μ έχουμε
.
Τώρα ας υποθέσουμε ότι έχουμε Μ είναι πλήρης όσον αφορά τη νόρμα
Η1(Ω)*. Στη συνέχεια από το θεώρημα 2.2.2 (Θεώρημα Ανοιχτό
Απεικόνισης) ξέρουμε ότι υπάρχει ένα C>0 τέτοιο ώστε

Τώρα ας προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο
C.
Έστω {en}n  M που δηλώνει ένα ορθοκανονικό σύστημα στο L2(Ω) και
ένα ορθογώνιο σύστημα του
(Ω) (εδώ από ορθοκανονική /
ορθογώνιο σύστημα δεν εννοούμε μια βάση). Τότε από τη θεωρία
τυπικού χώρου Hilbert γνωρίζουμε ότι
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.
}m  H1 είναι τέτοια ώστε

Για δεδομένο n και έστω ότι {

.
Από το θεώρημα 2.2.6 (Ασθενής Διαδοχική Σύγκλιση) μαζί με το
θεώρημα 2.3.4 (Η1L2) και μετά περνάμε σε μία κατάλληλη
υπακολουθία (χωρίς μετονομασία), υπάρχει ένα
τέτοιο
ώστε

Ως εκ τούτου έχουμε
.
Πάλι από το θεώρημα 2.2.6 (Ασθενής Διαδοχική Σύγκλιση) μαζί με το
θεώρημα 2.3.4 (Η1L2) και μετά περνάμε σε μία κατάλληλη
υπακολουθία (χωρίς μετονομασία), υπάρχει ένα
τέτοιο
ώστε

Από αυτό βλέπουμε

από



στον L2 και

 0 στον L2.

Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με την (3.10). Συνεπώς από την
αντίφαση έχουμε αποδείξει το θεώρημα.

Παρατήρηση 3.2.2.
Θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε μερικά βήματα από την παραπάνω
απόδειξη, αν είχαμε χρησιμοποιήσει το γεγονός ότι κάθε συνεχή
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γραμμική συνάρτηση σε χώρο Banach με ανακλαστική ιδιότητα έχει
νόρμα που εφαρμόζεται σε κλειστή μοναδιαία σφαίρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΡΟΩΝ

Στις επόμενες ενότητες θα εισαγάγουμε διάφορες έννοιες της κλίσης σε
ένα χώρο Hilbert. Αυτές θα περιλαμβάνουν την κλασική κλίση, subdifferential (sub-gradient) και η κλίση υπό περιορισμό.
Έστω H ένας πραγματικός χώρος Hilbert με νόρμα
και εσωτερικό
γινόμενο ( , ) . Έστω  ,  ορίζουμε τα Η*, Η αντίστοιχα.

4.1 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ
Δίνεται F: H και u ϵ H λέμε ότι η F είναι G-διαφορίσιμη, προς τιμήν
του Gâteaux, το u ϵ Η με παραγωγό F’(u) ϵ H* εάν
(4.1)
Αν το όριο αυτό συγκλίνει ομοιόμορφα για
είναι Fréchet διαφορίσιμη στο u.

τότε λέμε ότι η F

Έτσι εάν η F είναι G-διαφορίσιμη σε ένα u ϵ Η τότε από το θεώρημα
αναπαράστασης του Riesz ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μοναδικό w ϵ H
τέτοιο ώστε
.
Θα ορίζουμε το w ως gradF(u). Έτσι θα ονομάζουμε την κλασική κλίση
της F στο u. Σημειώνουμε ότι αυτό συμφωνεί με τη συνηθισμένη μας
έννοια της κλίσης της F όταν Η= n . Ας προχωρήσουμε τώρα στην
έννοια της κλίσης που είναι, ίσως, η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη
όταν η F είναι κυρτή.
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4.2 Subgradients and Subdifferentials
Παίρνουμε F: H  (-,] να είναι κυρτή και ορίζουμε

.
η F(u) είναι αυτό που ονομάζουμε subdifferential της F στο u. Η
γεωμετρική ερμηνεία της F(u) είναι ότι το v ϵ F(u) εάν το v είναι η
«κλίση» μίας συσχετισμένης συνάρτησης που αγγίζει τη γραφική
παράσταση της F σε κατώτερο σημείο u. Θα λέμε ότι η F είναι
κατάλληλη αν δεν ταυτίζεται με το .
Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα για subgradient.
Παράδειγμα 4.2.1
F(x): = |x| όπου Η: = . Τότε έχουμε

Το επόμενο θεώρημα δείχνει ότι η έννοια της subdifferential είναι μια
κατάλληλη γενίκευση μιας κλίσης.
Θεώρημα 4.2.1
Δίνεται F: H κυρτή και G- διαφορίσιμη για u ϵ H. Τότε
.
Απόδειξη
Έστω w ϵ H, t ϵ (0,1) και ορίζουμε

όπου η ανισότητα προκύπτει από την κυρτότητα της F. Αλλά
L(t)(gradF(u),w-u) για t0+ . Ως εκ τούτου έχουμε
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Και έτσι έχουμε gradF(u) ϵ F(u).
Τώρα για v ϵ F(u) και για g ϵ H έτσι ώστε να ισχύει
για όλα τα t>0 έχουμε

=gradF(u)+g. Έτσι

Μετά από κάποια αναδιάταξη παίρνουμε το εξής

Τώρα παίρνοντας t0+ θα έχουμε

έτσι βλέπουμε ότι g=0. Συνεπώς βρίσκουμε
Έτσι η subgradient της F στο u μας επιτρέπει να πούμε ότι ισχύει για
gradF(u) ακόμα και αν το gradF(u) δεν υφίσταται στο G.
Θεώρημα 4.2.2 (Βασικές ιδιότητες των Subdifferential)
Παίρνοντας F: H  (-,] να είναι κυρτή, κατάλληλη και κάτω
ημισυνεχής. Τότε
(i)
(ii)
Για όλα τα w
Έχει μία μοναδική λύση u ϵ D(F).

Ο ισχυρισμός (ii) σημαίνει ότι υπάρχει u ϵ D(F) και

ϵ F(u) έτσι ώστε

Ας προχωρήσουμε τώρα στη γενίκευση της κλίσης που θα
χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον.
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4.3 Κλίση υπό περιορισμό
Η ιδέα μιας κλίσης υπό περιορισμό είναι το όριο των κατευθύνσεων
του στην (4.1). Ας δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πως
μας βοηθάει το παραπάνω.

Παράδειγμα 4.3.1
Ορίζουμε

Για δεδομένο u ϵ H2(Ω) . Αφού F= σ’ ένα πυκνό σύνολο L2(Ω),
βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα το gradF(u) να ισχύει με τον
κλασσικό ορισμό. Έστω τώρα ϵ
(Ω). Τότε έχουμε το παρακάτω:

για t0. Χρησιμοποιώντας τον τύπο του Green παίρνουμε
.
Συνεπώς αν περιορίσουμε τις κατευθύνσεις του στο
(Ω) όπου Η =
2
L (Ω) στην (4.1) τότε βλέπουμε ότι το gradF(u) γίνεται -Δu.
Ας χρησιμοποιήσουμε το παραπάνω παράδειγμα ως κίνητρο για να
προσπαθήσουμε να γενικεύσουμε αυτήν την ιδέα της κλίσης υπό
περιορισμό.
Ξαναπαίρνουμε F: H  (-,] και έστω ΧΗ ένας υπόχωρος του Η.
Παίρνουμε u ϵ Η με F(u) ϵ .
Ορισμός 4.3.1
.
Έτσι σημειώνουμε ότι το Χ οριοθετείται από τις κατευθύνσεις του v και
G(F,X,u) είναι ένα καλό υποψήφιο σύνολο και το ονομάζουμε gradF(u).
Σημειώνουμε ότι εάν F ήταν G-differentiable στο u τότε
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G(F,X,u)= gradF(u) + Χ1 .
Τώρα θα δείξουμε πως θα ορίσουμε την κλίση υπό περιορισμό
χρησιμοποιώντας το G(F,X,u). Για την ώρα, ας υποθέσουμε ότι G(F,X,u)
είναι κλειστό, κυρτό και μη κενό σύνολο.
Από το θεώρημα 2.2.4 (Στοιχείο ελάχιστης νόρμας), το G(F,X,u) έχει ένα
μοναδικό στοιχείο, της ελάχιστης νόρμας. Έτσι μ’ αυτό τον τρόπο θα
ορίσουμε την κλίση υπό περιορισμό.
Ορισμός 4.3.2 (Χ: περιορισμένης κλίσης της F στο u)
Υποθέτοντας ότι G(F,X,u) είναι κλειστό, κυρτό και μη κενό σύνολο τότε
ορίζουμε ότι gradXF(u) είναι το μοναδικό στοιχείο της ελάχιστης νόρμας
του G(F,X,u).
Όταν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε το χώρο Hilbert H θα τον
γράψουμε ως gradXHF(u).
Δανειζόμαστε μερικά σύμβολα από την κυρτή ανάλυση.
Ορισμός 4.3.3
Παίρνουμε F: H  (-,] (Σημειώνουμε ότι δεν περιορίζουμε το F να
είναι κυρτό). Παίρνουμε Χ έναν υπόχωρο του Η. Ορίζουμε

(περιοχή του Χ όπου η κλίση της F είναι περιορισμένη).
Λήμμα 4.3.1
Το G(F,X,u) είναι κλειστό, κυρτό.
Απόδειξη
Αποδεικνύεται από τον ορισμό του G(F,X,u).

Το επόμενο θεώρημα γενικά θα μας επιτρέψει να πάρουμε στοιχείο του
G(F,Χ,u) με μικρότερη νόρμα.
Θεώρημα 4.3.1
Εάν Χ είναι ένας πυκνός υπόχωρος του Η τότε G(F,Χ,u) είναι κενό ή
μεμονωμένο.
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Απόδειξη
Παίρνουμε G(F,Χ,u) μη κενό και έστω f1, f2 ϵ G(F,Χ,u). Συνεπώς έχουμε
(f1, )=(f2, ) για κάθε ϵ Χ. Έτσι βλέπουμε ότι f1- f2 ϵ Χ αλλά το Χ
πυκνός υπόχωρος, ως εκ τούτου Χ={0} οπότε f1=f2.
Αυτή η ιδέα της κλίσης υπό περιορισμό θα μας επιτρέψει να
χειριστούμε ορισμένες συναρτήσεις που δεν θα είναι subgradient, αλλά
θα γίνει η γενίκευση της κλίσης που θα χρησιμοποιούμε όταν
εξετάζουμε την εξίσωση Cahn-Hilliard.

4.4 Παραδείγματα κλίσεων
Ας εξετάσουμε μερικές τυπικές συναρτήσεις και ας δούμε τις κλίσεις
τους σε διάφορους χώρους. Παίρνουμε Ω μία περιοχή του n .
Ορίζουμε

όπου W ϵ C(

). Τότε έχουμε για Χ:=

(Ω) και u ϵ

(Ω) τα εξής:

Θα αιτιολογήσουμε τους παραπάνω ισχυρισμούς.
Θα χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη παρατήρηση αφού θα πρέπει να
εξετάσουμε τις παραπάνω δύο συναρτήσεις σε διάφορους χώρους
Hilbert.
Παρατήρηση 4.4.1 (Επισημασμένες συμβάσεις)
Έστω μία συνάρτηση f σ’ ένα χώρο Hilbert H που δίνεται από έναν
τύπο, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, τότε η περιοχή του F θα δούμε
ότι είναι το μεγαλύτερο υποσύνολο του H, όπου ο «τύπος» είναι καλά
ορισμένος και έτσι τελειώνουμε. Για να διευκρινιστεί αυτό ας πάρουμε
F0 που έχει οριστεί παραπάνω και H:=L2(Ω). Έτσι γίνεται κατανοητό ότι
το F0 είναι πράγματι δοσμένο από τον τύπο
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όπου σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την
εξής συνάρτηση

Λήμμα 4.4.1
Για u, 
(Ω) έχουμε

και

Τώρα ας ελέγξουμε τους παραπάνω ισχυρισμούς των κλίσεων.
Για την (4.3) δεδομένου ότι
για κάθε  Χ ,
αποδείχθηκε.
Για την (4.4) δεδομένου ότι
για κάθε  Χ ,
αποδείχθηκε.
Για την (4.5) είναι αυτό που προκύπτει άμεσα από το Λήμμα 4.4.1 .
Για τα επόμενα δύο παραδείγματα θα αλλάξουμε το συμβολισμό του *
έτσι ώστε να συμφωνεί με τις προηγούμενες ενότητες για τις
συσχετίσεις των Η-1(Ω) ,
(Ω). Τα στοιχεία με αστέρι θα πρέπει να τα
θεωρούμε ότι ανήκουν στον Η-1(Ω) και τα στοιχεία χωρίς αστέρι θα
πρέπει να τα θεωρούμε ότι ανήκουν στον
(Ω).
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Για την (4.6). Έστω u* 
(Ω) και *  Χ.
-1
Ορίζουμε w:= - Δu*  Χ 

(Ω) που
. Έστω w*Η (Ω) ,
δηλώνουν τις συσχετίσεις των w και * αντίστοιχα. Με ελλειπτική
κανονικότητα έχουμε ότι 
(Ω)  C( ). Τότε έχουμε ότι

Δεδομένου ότι αυτό ισχύει για κάθε

*  X βλέπουμε ότι

Για την (4.7). Έστω u* 
(Ω) , *  Χ. Ορίζουμε w* := - ΔW’ (u*)

C ( ). Έστω w, 
(Ω) που δηλώνουν τις συσχετίσεις των w* και
* αντίστοιχα. Με ελλειπτική κανονικότητα έχουμε ότι ,w 
(Ω) 

C ( ). Έτσι έχουμε ότι

δεδομένου ότι W’(0)=0 .
Έτσι βλέπουμε ότι
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Ας εξετάσουμε τι συμβαίνει όταν W’(0)  0. Έστω u* 
X. Επομένως όπως και πριν έχουμε

Αν υποθέσουμε ότι
που δηλώνουν τις συσχετίσεις τους με τα w*,
έχουμε

(Ω) και

*

υπάρχουν
* τότε ως συνήθως

Δεδομένου ότι αυτό ισχύει για κάθε *  X :=
(Ω) τότε βλέπουμε ότι
W’ (u*) = w  . Αλλά δεδομένου ότι W’ (u*) = W’ (0)  0 σε μία
περιοχή του Ω βλέπουμε ότι W’(u*)
, από την άλλη βλέπουμε ότι
το
δεν υπάρχει.
Ελπίζοντας ότι εάν συρρικνώσουμε τον υπόχωρο κατευθύνσεων του (Χ)
λέγοντας τον (Υ), τότε το
μπορεί να υπάρχει. Προς την
κατεύθυνση αυτή παίρνουμε u*
(Ω) και θα χρησιμοποιήσουμε τον
υπόχωρο των κατευθύνσεων που δίνεται ως Υ:=
(Ω). Παίρνοντας
w:=W’ (u*) - W’ (0)
και έστω w* να δηλώνουμε τη συσχέτιση στο
-1
Η . Συνεπώς w* = - ΔW’(u*) και έχουμε

για κάθε *Y . Συνεπώς βλέπουμε ότι το w*  G(F,Y,u*)  και έτσι το
υπάρχει. Δεν ισχυριζόμαστε ότι w*=
αφού θα πάρουμε το στοιχείο της ελάχιστης νόρμας
του G(F,Y,u*).
Ας εξετάσουμε ένα ακόμη παράδειγμα.
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Παράδειγμα 4.4.1
Παίρνουμε F0 (u) := (1/2)Ω| u|2 και χρησιμοποιούμε το
ως χώρο
Hilbert, όμως θα χρησιμοποιήσουμε ένα διαφορετικό εσωτερικό
γινόμενο. Πριν να κάνουμε αυτό ας επιλέξουμε το εσωτερικό γινόμενό
μας.
Λήμμα 4.4.2
Έστω p  L αλλά με :=
> -λ1 όπου το λ1 ορίζεται από τον
ορισμό (2.3.2). Τώρα ορίζουμε το εξής:

Ας δείξουμε αυτό σ’ ένα αντίστοιχο εσωτερικό γινόμενο στο

.

Απόδειξη
Ας υποθέσουμε ότι μπορούμε να δείξουμε για c  με c > λ1 ότι ( , )c
είναι ένα αντίστοιχο εσωτερικό γινόμενο στο
τότε από

θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα όταν
όπως παραπάνω. Τότε

Έστω το c 

όπου C όπως έχει οριστεί από το Θεώρημα 2.3.3.(ανισότητα του
Poincaré)
Για να ολοκληρώσουμε την απόδειξη της ισοδυναμίας πρέπει να
δείξουμε ότι υπάρχουν α>0 τέτοια ώστε:
Εάν c  0 τότε η (4.8) ισχύει τετριμμένα για α=1. Παίρνουμε – λ1 <c<0
και ας υποθέσουμε ότι το α>0 δεν υπάρχει όπως ισχύει για την (4.8).
Στη συνέχεια για όλους τους θετικούς ακέραιους m υπάρχει ένα um 
(Ω) τέτοιο ώστε
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Μετά την κανονικοποίηση του L2 παίρνουμε ότι

για κάποια um 
(Ω) με
. Αφού –c< λ1 βλέπουμε ότι με
τη λήψη αρκετά μεγάλου m υπάρχουν μερικά um 
(Ω) με
2
και Ω |um| < λ1, αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον
ορισμό του λ1 .
Για τον υπολογισμό της κλίσης παίρνουμε ότι u,
πριν έχουμε

 X:=

(Ω). Όπως

Τώρα γνωρίζουμε ότι {φ  Ω u φ}  Η-1(Ω) . Από το θεώρημα 2.2.3
(θεώρημα αναπαράστασης του Riesz) που το εφαρμόζουμε στο
(Ω)
και με το εσωτερικό γινόμενο ( , )p . Δημιουργούμε έναν χώρο τον
οποίο καλούμε
με
, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα μοναδικό w 
για κάθε

Επίσης έχουμε ότι w 

 Χ. Συνεπώς έχουμε ότι

είναι μία ασθενής λύση του
(4.9)

4.5 Ροές Gradient και Αφηρημένη ή Γενική Διαφορική Εξίσωση
Μια κλίση ροής είναι μια ειδική αφηρημένη ή γενική Σ.Δ.Ε. σ’ ένα χώρο
Hilbert. Ένα παράδειγμα μιας αφηρημένης ή γενικής Σ.Δ.Ε. θα είναι το
εξής:
(4.10)
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όπου το Χ είναι ένας χώρος Banach,  X, : [0,)  X και Α : Χ  Χ
είναι ένα διάνυσμα. Πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε με την (4.10). Ο
πιο προφανής τρόπος είναι να ορίσουμε το u’(t) να είναι το όριο της

Καθώς το h  0, εφόσον η σύγκλιση λαμβάνεται στην ισχυρή ή ασθενή
μορφή του X. Υπάρχουν άλλες ερμηνείες οι οποίες χρησιμοποιούν τη
θεωρία κατανομής, αλλά δεν θα εξετάσουμε καμία από αυτές.
Τυπικά το Χ έχει κάποιο συναρτησιακό χώρο και Α είναι κάποιος
μερικός διαφορικός τελεστής ώστε μια αφηρημένη ή γενική Σ.Δ.Ε.
τυπικά να γίνεται μια Μ.Δ.Ε.

Ορισμός 4.5.1 (Κλίση Ροής)
Θα σκεφτούμε μια κλίση ροής όπως η παρακάτω αφηρημένη ή γενική
Σ.Δ.Ε. σ’ ένα χώρο Hilbert:
(4.11)
όπου F: H

είναι κάποια συνάρτηση και Κ > 0.

(Υπάρχουν πιο γενικές έννοιες για την κλίση ροής, αλλά αυτό αρκεί για
τους σκοπούς μας.)
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Οι Ροές Gradient μειώνουν τη συνάρτηση ενέργειας για όλες τις
λύσεις.
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ένας πρότυπος τρόπος να αφήσουμε
το u να εξελιχθεί έτσι ώστε μια ορισμένη ενέργεια (F) να μειώνεται στο
χρόνο, είναι να αφήσουμε το u να εξελιχθεί προς την αντίθετη
κατεύθυνση του gradF(u). Για να δούμε αυτό παίρνουμε το u που
δηλώνει μια πιθανή λύση για το (4.11) με Κ=1.
Στη συνέχεια, υποθέτοντας κάποια κανονικότητα στις F και u, έχουμε

Έτσι διαπιστώνουμε ότι το F για μία λύση θα μειώνεται στο χρόνο. Αυτή
η ιδιότητα κάνει τη ροή κλίσης αρκετά ελκυστική για τη μοντελοποίηση
φυσικών διαδικασιών αφού συνήθως θα έχουμε κάποια ενέργεια που,
ανάλογα με την φυσική, θα πρέπει να μειώνεται στο χρόνο.
Η Μ.Δ.Ε ως συνέπεια της κλίσης ροής.
Ας επιστρέψουμε τώρα στην ενότητα «Παραδείγματα της Κλίσης» για
να δούμε ποια είναι η Μ.Δ.Ε που προκαλείται από την κλίση ροής .
Ορίζουμε

Εάν πάρουμε Χ :=
(4.11) είναι

(Ω) βλέπουμε ότι η Μ.Δ.Ε που προκύπτει από την

=
και
όπου έχουμε πάρει Κ=1.
Σημείωση 4.5.1
Για τους υπολογισμούς υποθέτουμε ότι u(t) 
( (Ω) για κάθε t>0, το
οποίο θα
προσδοκούμε ότι δεν είναι η περίπτωση γενικά για τις παραβολικές
εξισώσεις, αλλά τα παραπάνω παραδείγματα είναι για να δείξουμε πώς
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η προκύπτουσα εξίσωση εξέλιξης εξαρτάται από την επιλογή του χώρου
Hilbert.

4.6 Μια απλή εξίσωση εξέλιξης
Σε αυτή την ενότητα θα δώσουμε μια συνολική λύση σε μια μη
γραμμική παραβολική εξίσωση, η οποία είναι πολύ πιο απλή από την
εξίσωση Cahn-Hilliard, επομένως, θα μας δώσει μια απλή εισαγωγή στις
διάφορες εμπλεκόμενες μεθόδους. Η εξίσωση που θα δούμε θα είναι
μια μη γραμμική εξίσωση θερμότητας, η οποία ορίζεται ως εξής:

(4.12)

όπου το Ω είναι ένα υποσύνολο του 3 και το φ υποδηλώνει κάποια
συνάρτηση στο Ω. Αυτή θα είναι η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε
αργότερα για να βρούμε μια τοπική λύση της εξίσωσης Cahn-Hilliard.
Η δεύτερη μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι μια υποδιαφορική μέθοδο η οποία θα μας δώσει μια συνολική λύση άμεσα. Δεν
μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο απευθείας στην εξίσωση
Cahn-Hilliard από τη στιγμή που δεν έχουν κυρτότητα.
Για την επίλυση του προβλήματος θα χρειαστούμε αρχικά τη «σωστή»
συνάρτηση F και το «σωστό» χώρο Hilbert H και στη συνέχεια
εφαρμόζεται η καθιερωμένη θεωρία.
Για την πρώτη μέθοδο θα αναφερθούν περισσότερες λεπτομέρειες στη
συνέχεια της εργασίας. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι ο αναγνώστης
είναι εξοικειωμένος με τις γραμμικές ημιομάδες, τους υπολογισμούς
Banach ολοκληρωμάτων και τους χώρους Lp (0, T; X), όπου το X είναι
ένας χώρος Banach. Ξεκινώντας από την τροποποίηση των παραμέτρων
τύπου Formula (Duhamel's Formula) και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας
τη θεωρία του σταθερό σημείου σε κατάλληλο χώρο μπορεί να βρεθεί
μια τοπική λύση. Όταν έχουμε αποκτήσει μια τοπική λύση για την CahnHilliard δεν θα εξετάσουμε ενδελεχώς το θεώρημα σταθερού σημείου,
αλλά το τοπικό θεώρημα ύπαρξης το οποίο το «περιέχει».
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4.6.1 Προσέγγιση της Ημιομάδας
Ορίζουμε το Β, ως ένα διάνυσμα στο L2(Ω), ως
(υποσύνολο του Β)

Σημείωση 4.6.1.
Δεδομένου ότι το Ω έχει αρκετή ομαλότητα για να χρησιμοποιήσουμε,
τότε σύμφωνα με την Ελλειπτική Κανονικότητα γνωρίζουμε ότι D(B) =
 Η2.
Έστω {s(t)}t0 χαρακτηρίζει την ημιομάδα που παράγεται από το Β στο
L2(Ω). Μπορεί να αποδειχθεί ότι αν φ L2(Ω) και u(t):= s(t)φ, τότε το u
είναι η μοναδική λύση του ακόλουθου προβλήματος (μονοδιάστατη
θερμική αγωγή)


((0,);L2) ,

(4.13)
Επιπλέον, έχουμε τις ακόλουθες εκτιμήσεις διαχωρισμού του
προβλήματος.

Αν υποθέσουμε πως η φ έχει μεγαλύτερη ομαλ τητα, τ τε η u θα έχει
επίσης μεγαλύτερη ομαλ τητα. Εάν φ , τότε έχουμε ότι uC([0,);
) και

Παίρνουμε μία τοπική λύση της (4.12) σε ασθενή μορφή, την οποία θα
καλούμε ήπια λύση.
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Ορίζουμε το F(u)(x): = f(u(x)): = (u(x))3. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας
το γεγονός ότι το Η1 είναι συνεχώς ενσωματωμένο σε L6 (θεώρημα
2.3.4), βλέπουμε ότι

Λήμμα 4.6.1
Έστω F Liploc(Η1(Ω), L2(Ω))
Απόδειξη
Έστω u,  Η1(Ω), τότε έχουμε ότι

όπου p και q είναι συσχετισμένα.
Δεδομένου ότι p=3, q=3/2 και εφαρμόζοντας το θεώρημα 2.3.4
παίρνουμε ότι
και

Ορίζουμε το L0 στο [0, ) ως,

Χρησιμοποιώντας την ανισότητα Holder, μαζί με το θεώρημα 2.3.4
μπορούμε εύκολα να δούμε ότι το
αυξάνεται καθώς και η
πραγματική αξία επίσης. Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα
βλέπουμε ότι:

Έτσι παρατηρούμε ότι αν F Liploc(Η1,L2), τότε, F Liploc(
Στο εξής ορίζουμε το L(R) ως εξής:
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,L2).

Ας παρουσιάσουμε τώρα αυτό που θα αποκαλούμε ήπια λύση για την
(4.12).

Ορισμός 4.6.1. Τοπικότητα ήπιας λύσης στο (4.12)
Δεδομένου ότι 0<Τ< και uC([0,Τ};
(Ω)), θα καλούμε το u ως ήπια
λύση του (4.12), εάν έχουμε

όπου ισχύει η ισότητα στον

(Ω) και όπου MΤ (u) ορίζεται ως εξής:
(Banach valued integral)

Χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι uC([0,Τ}; ) βλέπουμε ότι
ψάχνουμε για u τέτοιο ώστε u = MΤ(u), όπου ισχύει η ισότητα στο
C([0,Τ}; ).
Καλούμε το uC([0,};
(Ω)),ως μια γενική ήπια λύση του (4.12), εάν
u ικανοποιεί την (4.17)  0<Τ<.
Ας δείξουμε τώρα ότι η (4.12) έχει μια μοναδική τοπική ήπια λύση. Πριν
το κάνουμε αυτό, πρέπει να εισάγουμε κάποιο συμβολισμό και να
πραγματοποιήσουμε μερικούς υπολογισμούς.
Για να διευκολυνθεί ο συμβολισμός καθορίζουμε ΧT: = C ([0, T]; ) και
έστω BR υποδηλώνει την κλειστή σφαίρα ακτίνας R με κέντρο το Χ T. Θα
δείξουμε ότι επιλέγοντας R αρκετά μεγάλο και T αρκετά μικρό ώστε η
MΤ να είναι μία απεικόνιση συστολής της BR, ως εκ τούτου, μπορούμε
να εφαρμόσουμε το θεώρημα σταθερού σημείου του Banach, για να
βρούμε το μοναδικό uBR, το οποίο ικανοποιεί τη (4.17).
Εμείς δεν θα δείξουμε ότι η MT απεικονίζει το ΧT στον εαυτό του.
Κάποιος μπορεί να αποφύγει αυτό με την εργασία στο L (0, T; ),
αλλά τότε χάνει κάποια εμφανή χρονική κανονικότητα.
Ας κάνουμε τώρα κάποιους υπολογισμούς. Θα χρησιμοποιήσουμε το
πρότυπο σύμβασης αφήνοντας το C να ορίζεται ως μια μεταβαλλόμενη
σταθερά, η οποία όμως δεν εξαρτάται από το u ή .
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Έστω φ

(Ω), u,

 BR και Τ>0, τότε έχουμε ότι

και επίσης έχουμε ότι:

0tT

Από προαναφερθείσες εκτιμήσεις θα δούμε ότι για T> 0 και u, vBR,
έχουμε ότι:
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Θεώρημα 4.6.1. (Τοπική ήπια λύση)
Υποθέστε φ
(Ω), τότε η (4.12) έχει μια μοναδική τοπική λύση.
Απόδειξη
Έστω φ

(Ω) και ορίζουμε το R:=2

και το Τ ως εξής:

Στη συνέχεια βλέπουμε ότι, χρησιμοποιώντας (4.18) και (4.19), η M Τ
απεικονίζει τη BR στον εαυτό της και
 u,  BR. Έτσι, από θεώρημα σταθερού σημείου του Banach
(Θεώρημα 2.2.1), το οποίο έχει εφαρμοστεί στη BR, συμπεραίνουμε ότι
υπάρχει μοναδικό u BR με
MΤ(u) = u .
Από αυτό διαπιστώνουμε ότι η (4.12) έχει μια μοναδική τοπική ήπια
λύση που βρίσκεται στη BR. Σημειώστε ότι αυτό δεν μας δίνει τη
μοναδικότητα που επιθυμούμε.
Θα αποκτήσουμε τώρα αυτή τη μοναδικότητα.
Θεωρούμε ότι u, C([0,Τ]; ),είναι ήπια λύσεις του (4.12) με φ
(Ω). Ορίζουμε το εξής:

Αν t0 = T τότε τελειώσαμε, διαφορετικά αν t0 < T θεωρούμε ένα δ>0 και
ορίζουμε Μδ: C([0,δ]; ) C([0,δ]; ) ως

Δεδομένου ότι
. Έστω ότι το
ορίζει τη κλειστή σφαίρα
με κέντρο 0 με ακτίνας R στο C([0,δ]; ) . Έπειτα επιλέγουμε δ> 0 (και
σχετικά μικρό) έτσι ώστε:
(i) δ Τ - t0
(ii)
,
 R 0tδ
δ
(iii) Μ απεικονίζει το
στον εαυτό του
δ
(iv) Μ είναι μια απεικόνιση συστολής στο
Εφόσον τα u και είναι συνεχείς βλέπουμε ότι το (ii) δεν θα αποτελέσει
πρόβλημα. Για τα (iii) και (iv) θα χρησιμοποιήσουμε τις εκτιμήσεις της
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μορφής (4.18) και (4.19) για να πάρουμε το απαιτούμενο δ. Τώρα από
θεώρημα σταθερού σημείου του Banach γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα
μοναδικό w
με Μδ (w) = w.
Τώρα θα αποδείξουμε ότι τα tu(t0+t) και t (t0+t) είναι σταθερά
σημεία του Μδ . Κάνοντας χρήση του (ii) έχουμε ότι και τα δύο είναι
στοιχεία του
. Για να δούμε ότι τα σημεία είναι σταθερά πρέπει να
παρατηρήσουμε ότι:

τ
και ομοίως αποδεικνύεται για .
Έτσι, από τη μοναδικότητα που έχουμε u(t0+t) = (t0+t) , 0tδ,
έρχεται σε αντίθεση με το ορισμό του στο t0. Ως εκ τούτου, από την
αντίφαση αυτή έχουμε τη μοναδικότητα των τοπικών ήπιων λύσεων.
Από τη τοπική στη γενική ήπια λύση
Με την εξέταση της συνάρτησης T: t (0,)
Θεώρημα 4.6.2. (Blow-up Alternative)
Για φ
(Ω), έχουμε τα εξής:
είτε η (4.12) έχει μια γενική ήπια λύση, είτε υπάρχει ένα Τmax(0, ) και
u([0, Τmax); ), το οποίο ικανοποιεί την (4.17) για όλα τα 0 <T < Τmax,
και

Ας ισχυριστούμε τώρα ότι η (4.17) έχει μια γενική λύση. Αντί να
αποδείξουμε άμεσα με την ύπαρξη της ήπιας λύσης της (4.17), θα
χρησιμοποιήσουμε την (4.12) για να υποστηρίξουμε την ύπαρξη της
γενικής λύση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, δεδομένου ότι μπορεί να
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αποδειχθεί ότι οι λύσεις αυτές είναι ισοδύναμες υπό τις κατάλληλες
συνθήκες.
Θεώρημα 4.6.3. Αποδοχή της (4.12) ως μια γενική λύση.
Απόδειξη.
Έστω u ορίζεται ως μια λύση της (4.12) στο [0, T], όπου Τ <.
Πολλαπλασιάζουμε τη (4.12) με -Δu και ολοκληρώνουμε στο Ω για να
πάρουμε ότι:

Ολοκληρώνοντας για t<T, έχουμε ότι:

Από αυτό παρατηρούμε ότι:
u
ομοιόμορφα οριοθετημένο στο L2(0,T;Η2)
u
ομοιόμορφα οριοθετημένο στο L(0,T; )
uu ομοιόμορφα οριοθετημένο στο L2(0,T; L2)
Εδώ θεωρούμε ότι το u είναι ομοιόμορφα οριοθετημένο στο L2(0,T;Η2)
αυτό ουσιαστικά σημαίνει το εξής:  Μ>0 τέτοιο ώστε

Συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι,

4.6.2 Η κλίση της μεθόδου ροής χρησιμοποιώντας Subdifferential
Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μια γενική λύση
της (4.12) χρησιμοποιώντας το ακόλουθο θεώρημα.
Θεώρημα 4.6.4. (Λύση της κλίσης ροής)
Για F: H (-, ] να είναι κυρτή, σωστή και κάτω ημισυνεχής. Στη
συνέχεια, για φ( F) υπάρχει ένα μοναδικό uC([0,); Η) και
u’L(0,;Η) τέτοιο ώστε
(i)
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(ii)
(iii)

Αν αναδιατάξουμε λίγο τη (4.12) για να πάρουμε ut = - {-Δu + u3}.
Έτσι αν μπορούμε να βρούμε μια συνάρτηση F ορισμένη σε ένα χώρο
Hilbert H με -Δu + u3  F(u) για uD( F) (ή κατά προτίμηση F(u) ={Δu + u3} για uD( F), τότε μπορούμε να προσπαθήσουμε και να
εφαρμόσουμε το θεώρημα (4.6.4) για να αποκτήσουμε μία γενικευμένη
λύση της (4.12).
Το u3υποδηλώνει μια συνάρτηση της μορφή
και τον χώρο
Hilbert L2(Ω). Το -Δu υποδηλώνει τον χώρο Hilbert L2(Ω) και μια
συνάρτηση της μορφής
ή ακριβέστερα

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις τα σύνορα μας θέλουμε u(t) (Ω),
t> 0, αλλά η παραπάνω F δεν μας δίνει κάποιο κίνητρο για τη ροή για
να μείνει στο
(Ω). Για να διορθώσουμε αυτό, θα πρέπει να
τροποποιηθεί ελαφρώς η F (βλέπε τις παρακάτω τροποποιήσεις της F 0).
Έστω τώρα ότι ορίζουμε τη συνάρτηση F και το χώρο H.
Έστω Η=L2(Ω) και το F ορίζεται όπως αναφέρεται παρακάτω
Ορίζουμε:
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Σημειώστε προσεκτικά ότι F0(u)=, για u Η1(Ω)\ (Ω) (Αυτή είναι η
τροποποίηση που αναφέρεται παραπάνω).
Είναι εύκολο να δούμε ότι οι F, F0, F1 είναι όλες κυρτές, κατάλληλες και
κάτω ημισυνεχείς στο L2(Ω).
Θεώρημα 4.6.5.
D( B) =  Η2 και για u

 Η2 έχουμε F(u) ={-Δu + u3}.

Πριν αποδείξουμε το θεώρημα 4.6.5 θα χρειαστούμε μερικά
αποτελέσματα.
Λήμμα 4.6.2.
Για uL6(Ω) έχουμε u 3 F1(u)
Απόδειξη
Για να δείτε ότι u3 F1(u), θα πρέπει να δείξουμε ότι

Αν wL4(Ω), τότε είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Παίρνουμε wL4(Ω),
στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας  της ανισότητας του Young παίρνουμε

για q = 4, p = 4/3, = 3/4. Αναδιατάσσοντας αυτό βλέπουμε ότι
u3 F1(u).

Λήμμα 4.6.3.
D( F0) = Η2(Ω)

(Ω) και για u D( F0), έχουμε ότι F0(u)={-Δu }

Απόδειξη του Θεωρήματος 4.6.5
Ορίζουμε ότι
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Έστω uD(A). Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα 2.3.4 μαζί με το λήμμα
4.6.2 και το λήμμα 4.6.3 έχουμε ότι -Δu F0(u) και u3 F1(u).
Όμως φαίνεται εύκολα, χρησιμοποιώντας τον ορισμό, ότι
F1(u) F(u).

F0(u)+

Έτσι έχουμε ότι Au := -Δu+u3 F(u) και D(A)  D( F).
Ας το αποδείξουμε τώρα και προς την άλλη κατεύθυνση. Για να το
κάνουμε αυτό θα πρέπει, πρώτα να δείξουμε που κυμαίνεται το
(Ι+Α)=L2.
Έστω f L2(Ω) και J στο L2(Ω)

Εύκολα παρατηρούμε ότι

είναι κάτω φραγμένο στο L2. Ως εκ τούτου, βλέπουμε ότι η J
οριοθετείται παρακάτω για
. Από το πρότυπο των κάτω
επιχειρημάτων ημι-συνέχειας βλέπουμε ότι υπάρχει u τέτοιο ώστε

Έστω φ και στο ως
.
Επειδή έχει ελάχιστο στο t = 0 βλέπουμε ότι

ή
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 φ .
Ως εκ τούτου, u

είναι μια ασθενής λύση του

Αλλά δεδομένου ότι u , μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το
θεώρημα 2.3.4 για να δούμε ότι f-u3-u L2 ως εκ τούτου από θεώρημα
3.0.11 (ελλειπτική κανονικότητα), βλέπουμε ότι uΗ2 :=D(Α). Έτσι
u+Au=f. Τελικά παρατηρούμε ότι το εύρος του (Ι+Α)=L2
Τώρα έστω û  D( F) και

 F(û), τότε û +

 û+ F(û)

Αλλά εύρος του (I+A)= L2, ως εκ τούτου, υπάρχει ένα u D(Α) τέτοιο
ώστε
u+Au = û +
Αλλά D(Α)D( F) και Au F(u), έτσι û +

 u+ F(u)

Σημειώνοντας ότι έχουμε ήδη û +  û+ F(û) και στη συνέχεια,
χρησιμοποιώντας τη μοναδικότητα από το θεώρημα 4.2.2 βλέπουμε ότι
û=uD(A) και = Αu.
Συνδυάζοντας με το προηγούμενο αποτέλεσμα βλέπουμε ότι D(A)=
D( F) και για u (Α), έχουμε F(u)={Αu} το οποίο ολοκληρώνει την
απόδειξη του Θεωρήματος 4.6.5.
Για να χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα 4.6.4 με H= L2(Ω), βλέπουμε ότι
θα πρέπει να προσθέσουμε κάποια κανονικότητα του φ. Θα
απαιτήσουμε φΗ2 , σε αντίθεση με μόνο το φ .
Τώρα, εφαρμόζοντας το θεώρημα 4.6.4 βλέπουμε ότι υπάρχει ένα
μοναδικό uC([0,); L2) με u’ L(0,); L2) τέτοιο ώστε
(i)
(ii)
(iii)
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Έτσι ειδικότερα έχουμε ότι u’(t)=Δu(t) - u(t)3 , για σχεδόν κάθε t> 0,
όπου ισχύει η ισότητα στο L2(Ω).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΕΞΙΣΩΣΗ CAHN-HILLIARD
Η Cahn-Hilliard εξίσωση είναι η ακόλουθη εξίσωση εξέλιξης:

Ω
Ω

(5.1)

με κάποια αρχική συνθήκη. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, για τη η
λύση u θα πρέπει να διατηρείται η μάζα. Θα δείξουμε ότι η εξίσωση
Cahn-Hilliard μπορεί να γραφτεί ως κλίση ροής, χρησιμοποιώντας τον
χώρο Hilbert
(βλ. ορισμό (3.2. I)), και την Cahn-Hilliard Συνάρτηση
Ενέργειας F, όπως ορίζονται παρακάτω.
Ορισμός 5.0.2.
Ορίζουμε τη Cahn-Hilliard Συνάρτηση Ενέργειας F στο

ως

Όπου το W: είναι μια μη αρνητική συνάρτηση δυναμικού(η
μορφή του W είναι γνωστή ως double well) και όπως είναι
αυτονόητο F (u) = αν u (Ω) ή αν W(u)L1(Ω)
5.1 Ελαχιστοποίηση της Συνάρτηση Ενέργειας Cahn-Hilliard.
Σε αυτή την ενότητα θα ελαχιστοποιήσει την Συνάρτηση Ενέργειας
Cahn-Hilliard στο Η0-1 με ‘να W ως πρότυπη συνάρτηση δυναμικού της
μορφής double well W να δίνεται από το τύπο W(u):=1/4(u2-1)2 και
όπου το Ω είναι ένας συνεκτικός χώρος του 3. Θα δείξουμε ότι τα
σημεία στα οποία ελαχιστοποιείται η εξίσωση είναι παραγωγίσιμα
C() και ικανοποιούν τα εξής ν u=νΔu=0 στο Ω. Αυτό θα
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χρησιμεύσει ως κίνητρο για την επιβολή των δύο οριακές συνθηκών της
Cahn-Hilliard εξίσωση.
Πριν επιχειρήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την Συνάρτηση Ενέργειας
Cahn-Hilliard στο
o ας εξετάσουμε τον όρο του double well.
Χρησιμοποιώντας το θεώρημα 2.3.4, έχουμε ότι H1(Ω) το οποίο συνεχώς
λαμβάνονται από Lp(Ω), για 1p6, ως εκ τούτου, έχουμε ότι

Ω

Όπου για λόγους απλότητας ,έχουμε θέσει =1, στον ορισμό του F. Από
εδώ και στο εξής θα δουλέψουν με F στο
(Ω) δεδομένου ότι η F
ελαχιστοποιείται από το u στο
τότε u (Ω).
Παρατήρηση 5.1.1. (Μέγεθος του )
Θέτοντας =1 να είναι πολύ μικρό για να δειχτεί η ύπαρξη και η
κανονικότητα των σημείων που ελαχιστοποιούν την F στο παρόν και στα
επόμενα τμήματα , όπου θεωρούμε την υψηλότερη ενέργεια μη
γραμμικής μορφής . Βέβαια εξακολουθούμε να θέλουμε το  να είναι
ικανοποιητικά μικρό ώστε να μην έχουμε τετριμμένη λύση. Έτσι, για
αυτό θεωρούμε ότι 0 < <C, όπου C είναι από την ανισότητα Poincare
με p = 2. Στη συνέχεια, έχουμε

Αν το u

(Ω), τότε προφανώς ισχύει ότι  <C, τότε έχουμε

Ας εξετάσουμε τώρα F(ru) για r> 0.
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Παίρνουμε το r να είναι ικανοποιητικά μικρό και βλέπουμε ότι

Και έτσι, έχουμε μη τετριμμένες λύσεις, οι οποίες ελαχιστοποιούν τη
συνάρτηση.
Θεώρημα 5.1 .1.
Η F έχει ένα ελάχιστο στο
Απόδειξη
Έστω um

,να είναι τέτοια ώστε

Από W0 και μετά το πέρασμα σε μια κατάλληλη ακολουθία έχουμε

για κάποιο u

Με ένα τυπικό ασθενές. επιχείρημα έχουμε

ή με άλλα λόγια, η νόρμα του
είναι ασθενές στο
προκύπτει άμεσα από το θεώρημα 2.2.6.

, η οποία

Επίσης έχουμε Ω um2Ω u2 από umu στο L2. Από το γεγονός ότι umu
σχεδόν πάντα και από το λήμμα Fatou ότι
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Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των
lim inf βλέπουμε ότι

Θεώρημα 5.1.2.
Έστω u ένα τοπικό σημείο ελαχιστοποίησης της F στο
uC ) και ν u=νΔu=0 στο Ω.

(Ω) , τότε

Απόδειξη
Πριν αποδείξουμε το Θεώρημα 5.1.2, θα χρειαστείτε μερικά
αποτελέσματα.
Στη συνέχεια, το επόμενο λήμμα θα είναι ουσιαστικά μια ειδική
περίπτωση του θεωρήματος 2.3.6 μαζί με μια συγκεκριμένη προσθήκη
Χρησιμοποιούμε το λήμμα σε κατάλληλη μορφή, έτσι ώστε να
απλουστευθεί η απόδειξη του Θεωρήματος 5.1.2
Λήμμα 5.1.1. (Ένα αποτέλεσμα που λαμβάνουμε από την Άλγεβρα)
(5.2)
(5.3)

Απόδειξη
Για τη (5.2) προκύπτει άμεσα από το γεγονός Η1(Ω) είναι συνεχώς
ενταγμένες στο L6 (Ω) .
Για τη (5.3) προκύπτει από το γεγονός W k,p(Ω) να είναι μια άλγεβρα
Banach για kp> n (βλ. θεώρημα 2.3.6).

Απόδειξη του Θεωρήματος 5.1.2
Έστω u
, αυτό υποδηλώνει ένα σημείο στο οποίο
ελαχιστοποιείται τοπικά τη F στο Η1(Ω) .Για καθορισμένα v
g στο  με τον εξής τύπο
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και

g(t) := F ( u + tv)
Δεδομένου ότι το g έχει ένα τοπικό ελάχιστο στο, t = 0 έχουμε g ‘(0) = 0.
Από αυτό παίρνουμε ότι:

Ω

Τώρα ορίζουμε f := u-u3. Με το λήμμα (5.1.1) έχουμε f L2(Ω) ως εκ
τούτου, f0: = f - (f)Ω 
.
Έστω v

. Στη συνέχεια, έχουμε

Ω

Ω

Τώρα θεωρούμε ότι v Η1(Ω), τότε v- (v)Ω 

και

Ω
Ω
Ω

Ω

Έτσι βλέπουμε u

Ω

είναι μια ασθενής λύση του

Ω
Τώρα, από το θεώρημα (3.0.12) έχουμε u
και εφαρμόζοντας το
2
λήμμα 5.1.1 για να πάρουμε f0 H . Στη συνέχεια, από το θεώρημα
3.0.12 έχουμε u H4. Το u)
m1. Από αυτό μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι το u
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Επειδή το u μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα Neumann και έχει αρκετή
κανονικότητα για να ελέγξουμε την πρώτη οριακή συνθήκη, γνωρίζουμε
ότι ν u =0 στο Ω, κατά την έννοια του ίχνους.
Ας ελέγξουμε τώρα τη δεύτερη οριακή συνθήκη. Έχουμε αρκετή
κανονικότητα στη χρήση κλασική παραγώγου. Έτσι έχουμε:

όπου η ισότητα αυτή ισχύει στο C

, 3)

Τώρα χρησιμοποιώντας τη συνέχεια για να επεκταθεί αυτό το όριο και
το πολλαπλασιάζουμε με το κανονικό διάνυσμα v. Στη συνέχεια
καταλήξουμε σε

το οποίο ολοκληρώνει την απόδειξη του Θεωρήματος 5.1.2

5.1.1 Minimizing the Cahn-Hilliard Energy Functional with
Higher Power Nonlinearities
Σε αυτό το κεφάλαιο δεν θα κάνουμε και διαφορετικό από το
προηγούμενο , απλά θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πως θα λύσουμε
την εξίσωση Cahn-Hilliard, όπου η συνάρτηση δυναμικού εμπεριέχει
υψηλότερες δυνάμεις , από αυτές που είδαμε στο προηγουμένως.
Χρησιμοποιούμαι πάλι το Ω να είναι συνδεδεμένη περιοχή του 3,
αλλά τώρα το χρησιμοποιούμε ως συνάρτηση δυναμικού της μορφής
double-well ως:
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Σε αυτή την ενότητα θα δείξουμε ότι F ελαχιστοποιείται στο
και

αν u C ( ) μεν u=νΔu=0 στο Ω, και έτσι καταλήγουμε στο ίδιο
συμπέρασμα όπως όταν το W ήταν μια συνάρτηση πρότυπου
δυναμικού της μορφής double-well , όπως στη τελευταία ενότητα.
Όπως και πριν, είναι εύκολο να δούμε ότι η F ελαχιστοποιείται στο
, το σημείο στο οποίο συμβαίνει αυτό το ονομάζουμε u.
Έστω v
και ορίζουμε g(t) := F(u+tv). Χρησιμοποιώντας το
γεγονός ότι g’(0)=0, βλέπουμε ότι:

Ω

Τώρα ορίζουμε f: = u - u5 - ( u- u5)Ω και παρατηρούμε ότι

Ω

Έτσι διαπιστώνουμε ότι το u είναι μια ασθενής λύση του

Ω
Χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι H1(Ω) L6 βλέπουμε ότι f L6/5, ως εκ
τούτου από τη θεωρία ελλειπτικής κανονικότητας Lp έχουμε ότι
uW1,2(Ω)W2, 6/5(Ω)
Έτσι θα προχωρήσουμε με μια διαφορετική προσέγγιση. Παίρνοντας
την κλίση και των δυο μελών της παραπάνω εξίσωσης
στο Ω
και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε και στις δύο πλευρές μεu να
βρούμε
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στο Ω
Τώρα ενσωματώνοντας το στο Ω και χρησιμοποιώντας τον τύπο του
Green παίρνουμε ότι:

όταν
Με αναδιοργάνωση φτάνουμε στο

ως εκ τούτου, βλέπουμε ότι Δu, u2u L2(Ω). Χρησιμοποιώντας το
γεγονός ότι ΔuL2 καιν u=0 στο Ω , βλέπουμε uΗ2(Ω)= W2,2 (Ω)
(χρησιμοποιώντας την ελλειπτική κανονικότητα). Από n = 3 έχουμε μια
Hk άλγεβρα για k2 και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στην
τελευταία ενότητα. Μετά θα πάρουμε u (Ω),  k1, ως εκ τούτου,
uC()
Όπως και πριν μπορούμε να υποστηρίζουν ότι νΔu=0 στο Ω.

5.2 Κίνητρο για την επιλογή του
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τον πιο προφανή (και ευκολότερο)
χώρο Hilbert, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να προσπαθήσουμε
και να γράψουμε τη ροή κλίση της Συνάρτησης Ενέργειας Cahn-Hilliard
στο Hk για k> 0, αν και υπάρχουν κάποιες φυσικές αντιρρήσεις επ'
αυτού. Αρχικά σκεφτόμαστε να χρησιμοποιήσουμε το L2(Ω), για να
δούμε τις επιπτώσεις που θα έχει στο πρόβλημα μας. Με την βοήθεια
των (4.3) και (4.6) βλέπουμε ότι φτάνουμε στην ακόλουθη εξίσωση
εξέλιξης:

Από αυτό και από τις επιβαλλόμενες συνοριακές συνθήκες παίρνουμε
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Έτσι, σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε τη διατήρηση της
μάζας. Μπορούμε, όμως να επιβάλουμε τη διατήρηση της μάζας με τη
χρήση του
αντί του L2(Ω), στο χώρο Hilbert, του προβλήματος
μας.
Έστω X: = Cc (Ω) Αργότερα θα δείξουμε ότι το X είναι υπόχωρος του
L2(Ω) . Τώρα ας γράψουμε τη ροή κλίσης

Εύκολα παρατηρείται ότι
διαπιστώνουμε ότι για uH2(Ω) έχουμε

Έτσι η εξίσωση εξέλιξης στο χώρο

,για uH2(Ω). Επίσης

που καταλήγουμε είναι

Το u δεν παραβιάζει την αρχή διατήρηση της μάζα, αλλά έχουμε αυτόν
τον επιπλέον μέσο όρο. Συνήθως αυτός ο μέσος όρος δεν έχει τοπική
λύση. Έτσι απορρίπτουμε αυτή την εξίσωση εξέλιξης ως ένα καλό
μοντέλο για φυσικές διαδικασίες λόγω της μη ύπαρξης τοπικού
χαρακτήρα. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να δείτε τι εννοούμε με τον
όρο μη τοπικό. Τυπικά W’(u): = u3-u. Έτσι βλέπουμε
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Αυτός ο ολοκληρωτικός παράγοντας έχει μη τοπική λύση.
Υπάρχουν, όμως διάφοροι άλλοι χώροι Hilbert που θα μπορούσαμε να
επιλέξουμε για να γράψουμε τη ροή κλίση μας, ut =-gradHF (u), έτσι
ώστε να αποκτήσουμε μια τοπική εξίσωση εξέλιξης με τις σωστές
συνοριακές συνθήκες, με απλούστερη

5.3 υπολογισμοί της κλίση Cahn-Hilliard
Παίρνουμε το Ω να είναι συνεκτικός χώρος στο n και με την ευκαιρία
θα προσθέσουμε τον περιορισμό ότι n = 3.
Πριν να υπολογίσουμε το X, περιορίζουμε την κλίση της Cahn-Hilliard
συνάρτησης ενέργειας (F) στο Η-10. Επιλέγουμε έτσι το κατάλληλο Χ,
προτιμώντας το Χ να είναι υπόχωρος του
γιατί αυτό μας
εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα χρειάζεται να ανησυχούμε για να
πάρουμε το στοιχείο της ελάχιστης νόρμας της G(F,X,u)., οπότε μας
αρκεί να δείξουμε ότι Χ:=
είναι υπόχωρος του
.
Παρατήρηση 5.3.1.
Το Χ θα δηλώνει

για το υπόλοιπο της εργασίας.

Λήμμα 5.3.1
Το Χ είναι υπόχωρος του
Απόδειξη
Έστω u ϵ
και έστω φm ϵ
(Ω) είναι τέτοιο ώστε φm  u στο L2.
Από την ανισότητα Hölder έχουμε ότι Ω φm  0. Τώρα δεδομένου 0φ ϵ
Cc(Ω) τέτοιο ώστε Ω φ=1. Έστω tm ϵ  είναι τέτοιο ώστε 2tm – 1 = – Ω
φm . Έτσι tm  ½. Τώρα ορίζουμε
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Είναι εύκολο να δούμε ότι ψm u στο L2, ως εκ τούτου το Χ είναι
υπόχωρος του
Θεώρημα 5.3.1.
Το Χ είναι υπόχωρος του Η-10.

Απόδειξη
Εμείς θα πρέπει πρώτα να δείξουμε ότι
Γι’ αυτό ορίζουμε το

είναι υπόχωρος του

.

και θα δείξουμε ότι Φ( )=Ε. Πριν το κάνουμε αυτό ας
ανακεφαλαιώσουμε τον ορισμό της Φ: Η-10  Η1Α και Ψ:= Φ-1.
Εάν f ϵ H-10 και u:=Φ(f), τότε έχουμε

Υπενθυμίζουμε ότι όταν η f είναι επαρκώς κανονική, (L2 επαρκεί),
έχουμε μια ελλειπτική διατύπωση που αφορά τα f και u και δίνονται
από το
(5.4)

Ω

Τώρα έστω f ϵ και έστω u:= Φ(f) ϵ H1A . Έτσι τα u και f ικανοποιούν
την (5.4) και από ελλειπτική κανονικότητα έχουμε
u ϵ Ε.
Τώρα παίρνουμε u ϵ Ε και ορίζουμε f:=Ψ(u) ϵ H-10 . Έστω f
:= - Δu. Χρησιμοποιώντας τον τύπο του Green βλέπουμε ότι
Τότε έχουμε

- 83 -

ϵ

.

για κάθε φ ϵ Η1(Ω). Έτσι έχουμε f= στο Η1(Ω)*, αλλά ϵ
αποδείξαμε αυτό. Έτσι έχουμε ότι Φ(
)=Ε.

, έτσι το

Τώρα ΧΕ και το Χ είναι γνήσιος υπόχωρος του Η1Α , έτσι το Ε είναι
υπόχωρος του Η1Α και αφού το Φ αποτελεί ισομετρία βλέπουμε ότι
είναι υπόχωρος του H-10.
Τώρα εάν u* ϵ H-10 και ϵ>0 . Υπάρχει ένα w* ϵ

τέτοιο ώστε

Από το λήμμα (5.3.1) υπάρχουν w*m ϵ X με w*m  w* στον L2 . Ως εκ
τούτου παίρνουμε ότι

όπου C προέρχεται από το γεγονός ότι οι νόρμες των
και Η1(Ω)*
είναι ισοδύναμες στο
(Δείτε το θεώρημα 3.2.2). Η τελευταία
ανισότητα προκύπτει από το γεγονός ότι η νόρμα L2 είναι μεγαλύτερη
από την νόρμα (Η1(Ω))* στο L2. Με τη λήψη m αρκετά μεγάλο βλέπουμε
ότι
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5.3.1. Τυπικοί Υπολογισμοί Κλίσης της Cahn-Hilliard συνάρτησης
ενέργειας
Σε αυτή την ενότητα θα αποδείξουμε επισήμως την εξίσωση CahnHilliard ως μια κλίση ροής της Cahn-Hilliard συνάρτηση ενέργειας
στο
. Στην επόμενη ενότητα θα συνεχίσουμε να κάνουμε τους
υπολογισμούς με μεγαλύτερη αυστηρότητα.
Έστω F δηλώνει τη Cahn-Hilliard συνάρτηση ενέργεια και Χ ορισμένο
όπως πριν.
Έστω u* να είναι επαρκώς παραγωγίσημο και να ισχύει νu*=0=vΔu*
στο Ω. Έστω v* ϵ X. Τότε έχουμε

Έτσι βλέπουμε

Έτσι εάν

τότε χρειαζόμαστε
(5.5)

για κάθε v*ϵX. Έστω u, v, w ϵ H1A που δηλώνει τις συσχετίσεις των u*,
v*, w* αντίστοιχα. Έτσι το w ικανοποιεί
(5.6)

Ω
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και ομοίως για τα u, v. Τώρα αν ταυτίζουμε το
του
τότε έχουμε

με τη δυαδικότητα

Αφού v* και w είναι επαρκώς παραγωγίσημα. Συνδυάζοντας αυτό με
την (5.5) βλέπουμε ότι

για όλα v* ϵ X. Εάν C:= (w - W’(u*))Ω τότε έχουμε

για κάθε v* ϵ Cc(Ω). Έτσι ειδικότερα έχουμε

ή

Τώρα σημειώνοντας ότι το w* ικανοποιεί την (5.6) βλέπουμε ότι
ϵ

ϵ

Έτσι
ϵ

Από αυτό βλέπουμε ότι αν γράψουμε
παίρνουμε την εξίσωση Cahn-Hilliard.
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τότε

5.3.2 Υπολογισμοί Κλίση της Cahn-Hilliard συνάρτησης ενέργειας
Σε αυτή την ενότητα θα πραγματοποιήσουμε τους υπολογισμούς από
την προηγούμενη ενότητα με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Ειδικότερα,
στην τελευταία ενότητα, θα υποθέσουμε την ύπαρξη του w*=
F
(u*). Για την ενότητα αυτή θα υποθέσουμε ότι
Wϵ
(,) και θα ξαναπάρουμε το Χ:=
. Τώρα ας
υπολογίσουμε τις περιορισμένες κλίσεις. Για να το κάνουμε αυτό ας
σπάσουμε το F σε δύο μέρη.
Ορισμός

Τώρα για τους υπολογισμούς της κλίσης θα θεωρήσουμε ότι τα
στοιχεία με αστέρι ανήκουν στο
και τα στοιχεία χωρίς αστέρι
ανήκουν στο
Αρχικά υπολογίζουμε τη,
F0(u*).

Θεώρημα 5.3.2
Για u* ϵ (Ω) έχουμε
συνάρτηση:

Fo(u*) που δίνεται από την ακόλουθη
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Απόδειξη
Δεδομένου u* ϵ

(Ω) και έστω v* ϵ X. Όπως συνήθως έχουμε

Ορίζουμε

Τότε έχουμε

Και έτσι βλέπουμε ότι w*=
Fo(u*). Τώρα ας βρούμε το w*.
1
Έστω v ϵ H (Ω) και w* όπως είναι παραπάνω με w ϵ η συσχέτιση του
w*. Τότε

Και έτσι w* ϵ

δίνεται από την ακόλουθη συνάρτηση:
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Είναι προφανώς ότι η διατύπωση του ολοκληρώματος του w* έχει την
απαιτούμενη συνέχεια και από την εφαρμογή του τύπου του Green
μπορούμε εύκολα να δούμε ότι έχει μηδενικό μέσο όρο.

Από το παραπάνω βλέπουμε ότι

(Ω)  D

Ας προχωρήσουμε τώρα στον υπολογισμό του

Fo).
F1(u*) .

Παίρνουμε Ω να είναι ένας συνεκτικός χώρος στον 3 .
Θα χρειαστούμε μερικές τεχνικές πληροφορίες για να διασφαλίσουμε
ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα

Έτσι έχουμε από το θεώρημα 2.3.4 ότι το H4(Ω) είναι συνεχώς
εμφύτευση του C().
Λήμμα 5.3.2.
Για u* ϵ
(Ω) , v* ϵ X έχουμε ότι

Απόδειξη
Εύκολα φαίνεται ότι

σχεδόν για κάθε στοιχείο του Ω.
Επίσης είναι προφανές ότι για  0 < |t| < 1 έχουμε
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για σχεδόν για κάθε στοιχείο x ϵ Ω. Ως εκ τούτου, από το θεμελιώδες
θεώρημα σύγκλισης, παίρνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζουμε ότι το θεώρημα 2.3.4 μας δίνει την ακόλουθη συνεχή
εμφύτευση.
Ω
Λήμμα 5.3.3.
Υποθέτουμε ότι F ϵ C(,) και u ϵ H4(Ω). Τότε εάν ορίσουμε v:=F(u),
έχουμε ότι v ϵ H4(Ω). Επίσης σημειώνουμε ότι v ϵ L(Ω).
Απόδειξη
Για |α|4 γράφουμε αv και ελέγχουμε ότι η παραπάνω εμφύτευση
είναι αρκετή για να μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφού έχουμε
v ϵ H4(Ω) τότε v ϵ L(Ω) από το θεώρημα 2.3.4.

Θεώρημα 5.3.3
Για u* ϵ (Ω) έχουμε
συνάρτηση:

Απόδειξη
Δεδομένου u* ϵ

F1(u*) που δίνεται από την ακόλουθη

(Ω) και έστω v* ϵ X. Ορίζουμε

και

Τότε έχουμε
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Έτσι βλέπουμε ότι
F1(u*) =w*.
Τώρα έστω v ϵ Η1(Ω). Τότε έχουμε ότι

και έτσι βλέπουμε ότι έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και πάλι είναι
προφανές ότι η διατύπωση του ολοκληρώματος
του w* έχει την επιθυμητή συνέχεια και έχει μηδενικό μέσο όρο.

Επιβάλλοντας τώρα τις δύο συνοριακές συνθήκες και να δούμε τι είναι
οι κλίσεις.
Έστω u* ϵ
(Ω) και δηλώνουμε τις συνοριακές συνθήκες ως:
(i)
vu=0
(ii)
vΔu=0
στο Ω.
Η οριακή συνθήκη (i) θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε το
F1(u*) με –ΔW΄(u*)ϵ
(Ω)H-10 και η οριακή συνθήκη (ii) θα
F0(u*) με Δ2u*ϵ

μας επιτρέψει να εντοπίσουμε το

(Ω)

Έτσι για u* ϵ
(Ω) και με τις δύο οριακές συνθήκες να ικανοποιούνται
έχουμε το εξής:

Δεν έχουμε προσπαθήσει να υπολογίσουμε το D(
αλλά δείξαμε ότι το

Fi) για i= 0, 1

(Ω) περιλαμβάνεται και στα δύο. Όταν
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.

βλέπουμε για W(u) := (1/4)(u2-1)2 και n=3, ότι η λύση u (σε κάποια
έννοια) για την εξίσωση Cahn- Hilliard θα έχει u(t) ϵ (Ω) για σχεδόν
κάθε t>0 εφόσον η αρχική κατάσταση είναι αρκετά κανονική, όπου
(Ω) := { v ϵ (Ω) : vv=0=vΔv στο Ω}.

5.4 Τοπική Ύπαρξη για την εξίσωση Cahn-Hilliard
Σε αυτή την ενότητα θα αποκτήσουμε μια τοπική λύση της εξίσωσης
Cahn-Hilliard

Ω
Ω
Ω

(5.7)

όπου Ω είναι ένας συνεκτικός χώρος στο 3 και φ ϵ
Ω. Σημειώνουμε ότι έχουμε πάρει W’(u) := u3 – u .

(Ω) με νφ=0 στο

Για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το ακόλουθο :
παίρνουμε V,H ότι είναι διαφορετικοί χώροι Hilbert έτσι ώστε το V να
είναι υπόχωρος του Η και όπου V έχει συμπαγή εμφύτευση στο Η. Έτσι
έχουμε το εξής

Παρατηρούμε ότι το H και τα δυϊκό του προσδιορίζονται, αλλά το V και
το δυαδικό του δεν προσδιορίζονται. (Είναι παρόμοια με τότε που δεν
είχαμε προσδιορίσει
, Η-1 .)
Έστω Α ϵ (V,V*) δηλαδή Α είναι μια συνεχής γραμμική απεικόνιση
από το V στο V* και ορίζουμε το b: V x V ως
όπου .,. δηλώνει το V*, V αντίστοιχα.
Θα πούμε ότι το b είναι coervice εάν υπάρχει ένα α > 0 τέτοιο ώστε
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Ορίζουμε την περιοχή του Α ως

Θα διερευνήσουμε το ακόλουθο , αφηρημένη ή γενική διαφορική
εξίσωση
(5.8)
Θεώρημα 5.4.1. (Τοπική Ύπαρξη)
Εάν δίνεται Α ϵ (V,V*) με b όπως ορίζεται παραπάνω και
b coercive along με g ϵ Liploc(V,H) τότε η (5.8) αποδεικνύει μία τοπική
λύση με

(Εννοείται ότι η D(Α) διαθέτει το γράφημα της νόρμα δηλαδή

Θέλουμε να δοκιμάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα 5.4.1.
για να πάρουμε μια τοπική λύση για την (5.7). Για να το κάνουμε αυτό
θα πρέπει να επιλέξουμε τους κατάλληλους χώρους και απεικονίσεις.
Γι’ αυτό ορίζουμε

όπου το Η έχει νόρμα L2 και το V έχει νόρμα Η2. Έστω ||.|| δηλώνει την
νόρμα Η.
Τώρα ορίζουμε το b : V x V  ως
Ας ελέγξουμε τώρα ότι με αυτές τις επιλογές, οι υποθέσεις του
θεωρήματος 5.4.1 πληρούνται.
Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα 2.3.4 παίρνουμε τη επιθυμητή συμπαγή
εμφύτευση του V στο H. Για να δούμε ότι το V είναι υπόχωρος του H
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σημειώνουμε ότι
είναι υπόχωρος του
και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το γεγονός ότι

από το λήμμα 5.3.1

Λήμμα 5.4.1
Το Α ϵ (V,V*).
Απόδειξη
Έστω u, v ϵ V. Τότε έχουμε

Τώρα πάνω σε

βλέπουμε ότι

Από αυτό βλέπουμε ότι Α ϵ

(V,V*) και

Α

(V,V*)

1

Λήμμα 5.4.2
Το b είναι coercive.
Απόδειξη
Εάν v ϵ H1(Ω) είναι μία ασθενής λύση για το

όπου f ϵ L2(Ω), τότε γνωρίζουμε από ελλειπτική κανονικότητα ότι v ϵ
H2(Ω) και έχουμε επίσης την εξής εκτίμηση

όπου C είναι ανεξάρτητη από το f.
Τώρα έστω u ϵ Η1(Ω) δηλώνει μία ασθενής λύση για το
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Στη συνέχεια προφανώς δεν έχουμε την παραπάνω εκτίμηση (αν u είναι
μια ασθενής λύση τότε u + c είναι επίσης μια ασθενής λύση για κάθε
σταθερά c), αλλά αν γνωρίζουμε επίσης ότι το u έχει μηδενικό μέσο όρο
τότε έχουμε την εκτίμηση. Για να δούμε αυτό σημειώνουμε ότι έχουμε
το εξής:

και

Συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις και χρησιμοποιώντας την
ανισότητα Poincark βλέπουμε ότι

όπου C0 ανεξάρτητη της f.
Τώρα που έχουμε αυτή την εκτίμηση βλέπουμε αμέσως ότι το b είναι
coercive στο V.

Από τη στιγμή που ορίζουμε το A ως διάνυσμα δεν είναι απολύτως
προφανές τι είναι το D(A).

Θεώρημα 5.4.2.
Το

και Αu = Δ2u στο D(A).

Απόδειξη
Δίνεται u  Η4(Ω) και v  Η2(Ω) φτάνουμε στο

μετά από δύο εφαρμογές του τύπου του Green.
Ορίζουμε Ε := {u  H4  V : vΔu = 0 στο Ω } . Έστω u  E και v  V. Τότε
βλέπουμε ότι
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και έτσι το
Αλλά
και έτσι
.
Από αυτό βλέπουμε ότι Ε D(A) και για u  E έχουμε ότι Αu=Δ2u.
Τώρα ας αποδείξουμε το αντίθετο.
Έστω u  D(A)V . Έτσι υπάρχουν μερικά h 
τέτοιο ώστε

Χρησιμοποιώντας την (5.9) ως κίνητρο βλέπουμε ότι το u θα πρέπει να
είναι μια ασθενής λύση του

Ας ληφθεί μία λύση για το (5.10). Εξετάζουμε το ακόλουθο σύστημα:

(5.11)

και
(5.12)

Αφού
, υπάρχει ένα μοναδικό
το οποίο δίνει
λύση στην (5.11). Αφού
, υπάρχει ένα μοναδικό ũ 
)
το οποίο λύνει την (5.12). Έτσι βλέπουμε ότι το ũ είναι μία δυνατή λύση
για την (5.10) από την άποψη ότι Δ2ũ= στο L2(Ω).
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Έστω v  V. Αφού ũ 
, έχουμε αρκετή ομαλότητα να
χρησιμοποιήσουμε (5.9) και αντικαθιστώντας το u με το ũ και όταν το
κάνουμε αυτό παίρνουμε

αφού λάβουμε υπόψη μας τις οριακές ιδιότητες του ũ και v. Έτσι
βλέπουμε

Αφού το b τείνει στο άπειρο coercive εύκολα βλέπουμε ότι Α: V  V*
είναι ένα προς ένα συνάρτηση, όπου u= ũ στο V, αλλά ũ  Ε, όπως
αποδείχθηκε.
Για να εφαρμόσουμε το θεώρημα 5.4.1 χρειαζόμαστε μόνο να
βεβαιωθούμε ότι ισχύει
{uΔf(u)}  Liploc(V,H), όπου f(u):=u3 – u. Γι’ αυτό ορίζουμε

Στα επόμενα δύο λήμματα θα θεωρούμε δεδομένη την χρήση του
θεωρήματος (2.3.4) .
Λήμμα 5.4.3.
Το g1  Liploc(V,H).
Απόδειξη
Έστω u, v  V. Τότε έχουμε

Αλλά εμείς έχουμε επίσης ότι

. Ακόμη έχουμε ότι

Τώρα χρησιμοποιώντας την ανισότητα Holder παίρνουμε
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Τώρα έχουμε το εξής

όπου έχουμε χρησιμοποιήσει το γεγονός ότι

Συνδυάζοντας τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας το θεώρημα 2.3.4
βλέπουμε ότι g1  Liploc(V,H).

Λήμμα 5.4.4
Το g2  Liploc(V,H).
Απόδειξη
Έστω u, v  V. Τότε έχουμε

Αλλά

Επίσης έχουμε ότι
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Τώρα συνδυάζοντας το και το
2.3.4 βλέπουμε ότι g2  Liploc(V,H).

και χρησιμοποιώντας το θεώρημα

Συνδυάζοντας τα δύο προηγούμενα λήμματα βλέπουμε ότι g 
Liploc(V,H).
Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα 5.4.1 βλέπουμε ότι αν φ  V τότε
υπάρχει ένα Τ>0 και u  C([0,T];V)L2(0,T;D(A)), ut  L2(0,T;H) τέτοιο
ώστε το u είναι μία λύση του (5.8). Ας δείξουμε τώρα αυτή τη
συνοπτική λύση με μια μορφή που είναι πιο κατανοητή. Μετά από την
ερμηνεία των χώρων βλέπουμε ότι

έ

Η εξίσωση Cahn-Hilliard έχει στην κατοχή της την συνολική λύση.

5.5 Συμπέρασμα
Στην παρούσα εργασία έχουμε λάβει την εξίσωση Cahn-Hilliard ως
κλίση ροής πάνω στο
και με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να
εξεταστεί η ιδέα μιας περιορισμένης κλίσης. Στο τέλος πήραμε μόνο μια
τοπική λύση της εξίσωσης Cahn-Hilliard και ως εκ τούτου, δεν
εξετάσαμε τυχόν μακροχρόνιες δυναμικές που να σχετίζονται με την
εξίσωση Cahn-Hilliard.
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