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Dorota BORKOWSKA 

PORÓWNANIE DWÓCH NIEOSOBLIWYCH METOD TREFFTZA  

NA PRZYKŁADZIE DWUWYMIAROWEGO ZAGADNIENIA LAPLACE‘A, CZ. 2 

 

Celem pracy jest porównanie dwóch wersji metody Trefftza zastosowanych do dwuwymiarowego zagadnienia potencjału 

opisanego równaniem Laplace’a. Posługując się metodą residuów ważonych, która umożliwia przejście od zagadnienia 

sformułowanego klasycznie do zagadnień sformułowanych wariacyjnie, otrzymuje się kolejno silne, słabe i odwrotne 

sformułowanie wariacyjne. W pracy porównano sformułowania silne i odwrotne. Przewidując rozwiązanie w postaci 

superpozycji funkcji Trefftza spełniających równanie różniczkowe oraz przyjmując jako wagi nieosobliwe funkcje Kupradze 

otrzymuje się równania bazowe metod oznaczonych symbolami OS;TK i IS;TK. Część pierwsza artykułu zawiera 

analizę teoretyczną metod oraz ich porównanie. W drugiej części pracy na przykładzie dwóch zagadnień brzegowych 

zamieszczono testy numeryczne obydwu metod. Implementację metod wykonano w środowisku Matlab. Jako przykłady 

wybrano dwuwymiarowe zagadnienia brzegowe opisane równaniem Laplace’a (proste zagadnienie Laplace’a, problem 

Motza). Przeprowadzone eksperymenty numeryczne umożliwiły ilościowe oszacowaniu dokładności metod oraz podały 

jakościową miarę błędów. 

  

WSTĘP 

W części pierwszej artykułu zamieszczono teoretyczne 
rozważania dotyczące dwóch nieosobliwych metod Trefftza 

oznaczonych symbolami: OS;TK oraz IS;TK. Metody te 
wywodzą się odpowiednio z silnego oraz odwrotnego sformułowania 
wariacyjnego [1]. Funkcje bazowe w metodach są takie same, 
wybrane ze zbioru funkcji Trefftza [3]. W przypadku funkcji 
wagowych, zastosowano również te same funkcje dla obydwu 
metod. Są nimi funkcje Kupradze. Rozpatrywane metody 
szczegółowo omówiono w części pierwszej na przykładzie 
wewnętrznego zagadnienia brzegowego Laplace’a. T-funkcje są 
funkcjami nieosobliwymi, dzięki czemu proces obliczania całek 
brzegowych upraszcza się. Nie ma tutaj konieczności stosowania 
procedur usuwania osobliwości z całek, co ułatwia samą 
implementacje metody. Podobnie jest w przypadku K-funkcji. 
Osobliwość rozwiązania podstawowego usunięta została poprzez 
przesunięcie punktów źródłowych poza obszar zagadnienia. 

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację części pierwszej 
artykułu. Celem artykułu jest ilościowe porównanie obydwu metod 
na przykładzie dwóch zagadnień brzegowych. Do testów 
numerycznych wybrano zagadnienia potencjału posiadające 

rozwiązanie ścisłe )(xu , w celu łatwego zweryfikowania 

dokładności rozwiązania przybliżonego )(~ xu .  

1. SFORMUŁOWANIE TESTOWEGO ZAGADNIENIA 
BRZEGOWEGO  

W rozdziale tym rozważa się dwa zagadnienia brzegowe 
opisane równaniem Laplace’a. Zagadnienia te różnią się geometrią 
i warunkami brzegowymi. W obu przypadkach liczba baz oraz wag 

jest równa i wynosi 40mn . Punkty wag zostały przesunięte 

na fikcyjny brzeg   o różne odległości  , których wartości 

zamieszczono w tabeli 1. W obydwu przykładach numerycznych 

założono, że punkt rozwinięcia Trefftza znajduje się w tym samym 

miejscu )5.0,0(qx .  

Błędy analizowanych metod wyznaczono za pomocą 

pierwiastka błędu średniokwadratowego RMSE  ([R]oot [M]ean 

[S]quare [E]rror), który mówi o ilościowym oszacowaniu dokładności 
metod. 

  212)~( 
i iiiRMS nuuE  (1) 

 
gdzie:  

u~  –  rozwiązanie przybliżone  

u  –  rozwiązanie ścisłe  

in
 
–  ilość punktów pola 

Jakościową miarę błędu LE  definiuje się jako różnicę 

pomiędzy rozwiązaniem ścisłym a przybliżonym 

iiL uuE ~  (2) 

 
Zarówno implementację metod jak i obliczenia numeryczne 

zrealizowano w środowisku MATLAB 2012a.  

1.1. Proste zagadnienie Laplace’a 

Niech będzie dane zagadnienie brzegowe, opisane równaniem 
jednorodnym Laplace’a 

0)(  ru  (3) 

 

zdefiniowane w obszarze ograniczonym prostokątem )4,0(x  

oraz )2,0(y , z warunkami brzegowymi Dirichleta i Neumanna 

(Rysunek 1). Rozwiązanie ścisłe dla tego zagadnienia (Rysunek 2) 
dane jest wzorem 

xu 25  (4) 
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Rys. 1. Geometria zagadnienia opisanego w rozdziale 1.1 

 

 
Rys. 2. Rozwiązanie ścisłe zagadnienia opisanego równaniem (4) 

 

Wyniki obliczeń numerycznych dla 2εμ   przedstawiono na 

Rysunku 3, natomiast na Rysunkach 4 i 5 zaznaczono wartości 

błędu LE . 

 

 
Rys. 3. Rozwiązanie u~  dla OS;TK / IS;TK, 2εμ   

 

 
Rys.4. OS;TK / IS;TK: LE , 2εμ   

 

 
Rys.5. OS;TK / IS;TK: u~  pokolorowane w zależności 

od wartości błędu LE , 2εμ   

1.2. Problem Motza  

Niech będzie dane zagadnienie brzegowe, opisane 
równaniem (3) jednorodnym Laplace’a, zdefiniowane w obszarze 

ograniczonym prostokątem )1,1(x  oraz )1,0(y , 

z warunkami brzegowymi Dirichleta i Neumanna 

,0ˆ  uu 0)0,1(  yx 

,100ˆ  uu )1,0(1  yx 

,0ˆ  vuDn na pozostałym brzegu. 

(5) 

 
Zagadnienie przedstawiono graficznie na Rysunku 6. 

Powyższe zagadnienie określane jest w literaturze jako problem 
Motza, a jego rozwiązanie ścisłe podane w [4] jest postaci 

,)21cos(),( 21 



  rcru

n...,2,1,  
(6) 

 
gdzie:  

c – współczynniki rozwinięcia w szereg 

),( r   współrzędne biegunowe  z biegunem 

w punkcie )0,0(  
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Rys. 6. Geometria problemu Motz’a 
 

Rozwiązanie (6) spełnia równanie Laplace’a oraz warunki 

brzegowe dla )1,1(x  i 0y  w sposób naturalny. 

Współczynniki c  są wyznaczane poprzez spełnienie pozostałych 

warunków brzegowych [6], [5]. W zagadnieniu  Motza pojawia się 

problem osobliwości fizycznej, która występuje w punkcie )0,0( . 

 

 
Rys. 7. Rozwiązanie ścisłe problemu Motza 
 

Rysunek 8 przedstawia podział brzegu na elementy brzegowe. 
Końce elementów zaznaczono niebieską gwiazdką, natomiast 
czerwonym kolorem oznaczono punkty wag, które odsuwane są 

poza obszar  Ω . Wyniki obliczeń numerycznych dla 2εμ   

pokazują Rysunki 9 – 11. Ponieważ obie metody dają identyczne 
wyniki to przedstawiono je na jednym rysunku. 

 
Rys. 8. Rozkład punktów funkcji bazowych 

  podział na elementy 

  węzły 

 
Rys. 9. Rozwiązanie u~  dla OS;TK / IS;TK, 2εμ   

 

 
Rys.10. OS;TK / IS;TK: LE , 2εμ    

 

 
Rys.11. OS;TK / IS;TK: u~  pokolorowane w zależności od 

wartości błędu LE , 2εμ    

 

W tabeli 1 zamieszczono wartości liczbowe błędów RMSE  

otrzymanych dla każdego z rozpatrywanych przykładów 

w zależności od różnych wartości  . 
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Tab. 1 Wielkości błędu RMSE   

O-S;T-K 
I-S;T-K 

Przykład 1 Przykład 2 

5.0


 2.8699e-14 0.9482 

7.0


 2.8699e-14 0.8226 

9.0


 2.8699e-14 1.6226 

1


 2.8699e-14 2.2246 

2


 2.8699e-14 0.9482 

 
Na dokładność obu metod wpływa m. in. odległość, na jaką 

odsuwa się punkty wag poza brzeg rzeczywisty oraz liczba funkcji 
bazowych oraz wagowych. Błędy rozwiązania przy mniejszej liczbie 
funkcji bazowych i wagowych są większe. Dla przykładu 
przeprowadzono testy dla zagadnienie Motza, przy zmniejszonej 
liczbie tych funkcji do 25 (Rysunek 12). Wyniki testów dla 
powyższych ustawień zobrazowano na Rysunkach 13 - 15. 

Wówczas dla 2εμ   wartość błędu RMSE wynosi 1.6331.  

 
Rys. 12. Rozkład punktów funkcji bazowych 

  podział na elementy 

  węzły 
 

 

 

Rys. 13. Rozwiązanie u~  dla OS;TK / IS;TK, 2εμ   

 

 
Rys.14. OS;TK / IS;TK: LE , 2εμ   

 

 
Rys.15. OS;TK / IS;TK: u~  pokolorowane w zależności od 

wartości błędu LE , 2εμ   

PODSUMOWANIE 

W artykule porównano ilościowo dwie metody szeregów 
należących do grupy metod Trefftz’a. Pierwsza z nich wywodzi się 
ze sformułowania wariacyjnego silnego, natomiast druga ze 
sformułowania odwrotnego. Analizowane metody zawierające 
nieosobliwe T-funkcje jako bazy oraz K-funkcje jako wagi są 
również metodami nieosobliwymi, co ułatwia proces ich 
implementacji.  

Na potrzeby niniejszej pracy stworzono kody programu 
w środowisku Matlab, umożliwiające przetestowanie obydwu 

nieosobliwych metod Trefftza: OS;TK i IS;TK. Obliczenia 

numeryczne oparte zostały o takie same założenia początkowe, 
wyszczególnione w drugiej części artykułu. Wyniki analiz na 
przykładzie dwóch wewnętrznych zagadnień brzegowych opisanych 
równaniem Laplace’a potwierdzają równoważność omówionych 
metod [2]. 
 
Program MATLAB wykorzystany do przeprowadzenia badań został zakupiony 
w wyniku realizacji Projektu nr UDA-RPPK.01.03.00-18-003/10-00 „Budowa, 
rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Priorytet 
I. Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3 Regionalny system 
innowacji. 
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Comparison of two nonsingular Trefftz method on the 
example of two-dimensional Laplace’s problem, part 2 

The aim of this paper is the comparison of two versions 

of Trefftz method to the analysis of the boundary value 

problems of the two-dimensional Laplace’s equation. Using 

the weighted residual method, which allows the 

transformation of  the classical formulation into variational 

ones, one obtains an original, weak and inverse variational 

formulation of the boundary problem. The solution of the 

problem is assumed as the superposition of regular Trefftz 

functions, which satisfy the differential equation. Taking 

Kupradze functions (K-functions) as the weighting functions 

(weights) one obtains equations of the OS;TK and 

IS;TK methods. The first part of the paper contains the 

theoretical analysis of the methods and their comparison. 

Part 2 contains numerical tests of OS;TK and 

IS;TK methods, implemented in Matlab environment. As 

the examples, two-dimensional boundary value problems, 

governed by Laplace equation are chosen (simple problem, 

Motz problem). Numerical experiments allow for quantitative 

estimate of the accuracy of both methods and give 

a qualitative measure of errors. 
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