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Zagadnienie Cauchy’ego ułamkowego rzędu

w zadaniach mechaniki i elektrotechniki

Rozważamy zagadnienie Cauchy’ego ułamkowego rzędu określone relacjami
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dτ, α ∈ (0, 1),

przy czym f : R1 × R
1 → R

1.
Ogólniejsze zadanie, to znaczy dla α ∈ R

1
+\, przedstawił A. Wakulicz podczas XXXVIII

KZM. W niniejszej pracy podamy numeryczną metodę rozwiązania powyższego zagadnienia
zaproponowaną przez A. Wakulicza. Przedstawimy fizyczną interpretację operatora Dα, α ∈
(0, 1), w zakresie mechaniki do modelowania nieklasycznych materiałów o właściwościach
sprężysto-dyssypacyjnych oraz w zakresie elektrotechniki do modelowania nieklasycznych
elementów pojemnościowo-rezystancyjnych. Przedstawimy przykłady użycia wspomnianej
metody numerycznej do wyznaczania rozwiązania równania nieliniowego

ϕ(x′(t)) + ηDαx(t) = f(t, x)

lub równania z nierównością wariacyjną

T (t) + ηDαx(t) = f(t, x(t)),

T (t) ∈ [−T0,+T0], x
′(t)(T (t) − T̃ )  0 ∀T̃ ∈ [−T0, T0],

które znajduje zastosowanie w mechanice i elektrotechnice.
Zagadnienia związane z użyciem rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do mode-

lowania akumulatora elektrycznego i superkondensatora rozpatrywano w ramach projektu
finansowanego ze środków NCN (na podstawie decyzji DEC-2011/01/B/ST8/06822).
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