
I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

834 AUTOBUSY 12/2016 
 

Dorota BORKOWSKA 

PORÓWNANIE DWÓCH NIEOSOBLIWYCH METOD TREFFTZA  

NA PRZYKŁADZIE DWUWYMIAROWEGO ZAGADNIENIA LAPLACE‘A, CZ. 1 

 

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 sfor-

mułowanego klasycznie do zagadnień sformułowanych wariacyjnie, otrzymuje się kolejno silne, słabe i odwrotne sformułowa-

nie 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 nu-

meryczne umożliwiły ilościowe oszacowaniu dokładności metod oraz podały jakościową miarę błędów.  

 

WSTĘP 

Metoda Trefftza jest pojęciem obejmującym grupę metod roz-
wiązywania zagadnień brzegowych, które cechuje zastosowanie 
funkcji T-kompletnych (T-funkcje), spełniających jednorodne równa-
nie różniczkowe w obszarze, ale niekoniecznie na jego brzegu. 
Klasyczna wersja metody została zaproponowana przez Trefftza 
w 1926 [6]. Umownie przyjęty został podział metod Trefftza na dwie 
grupy: bezpośrednie oraz pośrednie [4]. Podział ten wynika ze 
sformułowania zagadnienia. I tak, pierwsza grupa wywodzi się ze 
sformułowania wariacyjnego odwrotnego, w której T-funkcje wzięte 
jako wagi spełniają równanie różniczkowe. W ten sposób otrzymuje 
się równanie brzegowo całkowe (BIE – boundary integral equation), 
z którego wyznacza się nieznane współczynniki. Druga grupa metod 
Trefftza wywodzi się z silnego sformułowania wariacyjnego [3]. 
W tym przypadku, rozwiązanie przybliża się w postaci szeregu T-
funkcji z nieznanymi współczynnikami, które określone są w ten 
sposób, by rozwiązanie przybliżone spełniało warunki brzegowe, co 
w ostateczności również prowadzi do BIE. Zarówno wynikiem bez-
pośredniego jak i pośredniego sformułowania jest równanie brze-
gowo całkowe, toteż metody Trefftza sklasyfikowane są w grupie 
metod brzegowych.  

W pracy tej analizuje się dwie nieosobliwe metody brzegowe, 
w których bazy założono w postaci szeregu T-funkcji. Pierwsza 
z metod została wyprowadzona z silnego sformułowania wariacyj-
nego, natomiast druga ze sformułowania odwrotnego [1]. Obydwie 
metody należą do grup metod Trefftza. Celem artykułu jest wskaza-
nie różnic oraz cech wspólnych obydwu metod oraz przeprowadze-
nie rozważań teoretycznych i numerycznych na przykładzie równa-
nia Laplace’a. W pracy analizowane będzie zagadnienie brzegowe 
wewnętrzne. 

1. SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA BRZEGOWEGO 

Niech w obszarze   ograniczonym brzegiem   będzie dane 
zagadnienie brzegowe opisane równaniem Laplace’a 

,0)(  xu     xx   (1) 

oraz warunkami brzegowymi Dirichleta  

,uu )(ˆ)( xx     uΓx  (2) 

 
i Neumanna 

),(ˆ)()( xxxn vvuD     vΓx  (3) 

 
gdzie:  

)(ˆ xu , )(ˆ xv  – znane funkcje 

)(xuDn  – pochodna normalna funkcji )(xu  na brzegu.   

Brzeg   jest podzielony na dwa główne części spełniające waru-
nek 

vΓΓΓ u   (4) 

 
Wszystkie symbole użyte do opisu wprowadzonego zagadnienia 
zamieszczone zostały na Rysunku 1. 
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Rys. 1. Geometria ogólnego zagadnienia brzegowego 

 
Zagadnienie brzegowe określone równaniami (1)-(3) jest za-

gadnieniem sformułowanym klasycznie. 
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2. WARIACYJNE SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA 
BRZEGOWEGO 

Przejście od sformułowania klasycznego do sformułowań wa-
riacyjnych umożliwia metoda residuów ważonych (WRM) [1]. Niech 

rozwiązanie klasyczne )(xu  zostanie zastąpione rozwiązaniem 

przybliżonym )(~ xu . Wstawienie )(~ xu
 
do równań (1)-(3) skut-

kuje wygenerowaniem błędu / residuum, w związku z czym równa-
nia te nie są spełnione. Idea metody WRM polega na takim doborze 

wagi W  w celu rozłożenia błędu w obszarze  , aby całka resi-
duum ważonego była w pewnym sensie równa zero.  

Pierwszym krokiem WRM jest pomnożenie równania (1) przez 
pewną funkcję wagową W  (wagę) i jego scałkowanie po obszarze 

 , gdzie   . W ten sposób otrzymuje się równanie 

bazowe WRM  

0~  xdu W  (5) 

 
Równanie to jest jednocześnie silnym sformułowaniem wariacyjnym 
równania (1). 

Wszczepiając warunki brzegowe poprzez zastosowanie do 
równania (5) drugiego wzoru Greena otrzymuje się silne (6) i od-
wrotne (7) sformułowanie wariacyjne zagadnienia brzegowego 
z wszczepionymi warunkami brzegowymi. 

  xxx n dvdDudu
vu

WWW ~~~  

xxn dvdDu
vu   WW ˆˆ  

(6) 

 

  xxx n dDudvdu
vu

WWW ~~~  

xxn dvdDu
vu   WW ˆˆ  

(7) 

 
Prawe strony w równaniach (6) i (7) są takie same. 

3. POSTAĆ ROZWIĄZANIA PRZYBLIŻONEGO, BAZ 
ORAZ WAG 

Rozwiązanie przybliżone u~  założono w postaci szeregu u~  

,~~     auu n,,2,1ν   (8) 

 
gdzie:  

a  – nieznane współczynniki 

   funkcje bazowe (bazy) 
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Rys. 2. Oznaczenia w funkcjach bazowych 
 

Bazami są T-funkcje oznaczone za pomocą )(ru
, 

xx r , gdzie r  jest odległością między punktem wpływu 

x , nazywanym inaczej środkiem rozwinięcia Trefftza i punktem 

obszaru x , natomiast zbiór }{x  oznacza rozmieszczenie punk-

tów wpływu Trefftza na brzegu   (Rysunek 2). 
T-funkcje są to nieosobliwe funkcje spełniające jednorodne 

równanie różniczkowe 0)(  ru
 w obszarze  . T-funkcje 

zdefiniowano osobno dla zagadnień wewnętrznych oraz zewnętrz-
nych [7]. W pracy analizie poddano dwuwymiarowe wewnętrzne 
zagadnienie brzegowe opisane równaniem Laplace’a. Dla takiego 
zagadnienia T-funkcje przyjmują postać 

 ...),2sin(),2cos(),sin(),cos(,1 22  rrrr . W 

tym przypadku r  jest odległością między punktem wpływu Trefftza, 

x  i punktem obszaru x , czyli xx r  (Rysunek 3). 

 

 
Rys. 3. Oznaczenia w T – funkcjach 
 

Wagami są z kolei funkcje Kupradze )( 

 ru  (K-funkcje). Są 

to rozwiązania podstawowe (fundamental solution - FS) z usunięty-
mi osobliwościami. Sposób omijania osobliwości zaproponował 
Kupradze [5], stąd ich nazwa. Polega on na odsunięciu źródeł 

}{ 
x  poza obszar  , 

}{ x  (Rysunek 4). Postać 

)( 

 ru  jest taka sama jak FS dla niejednorodnego równania La-

place’a i spełnia równanie )()( rru  
, gdzie )(r  jest 

dystrybucją Diraca, xx r . Dla zagadnienia dwuwymiaro-

wego )1ln()2(1)( 

  rru . Zbiór )}({ ν 

 ru  otrzymuje 

się z zależności )()( ενε1ν ruDru 

  n , gdzie 

)()(1 





  ruru . n  jest jednostkowym wektorem normalnym do 

  w 
x . W rezultacie )( 

 ru  nie są osobliwe, jeśli xx , 

},{ xx   lub xx  , },{ xx . 
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Rys. 4. Geometria zagadnienia brzegowego 

4. NIEOSOBLIWE METODY NUMERYCZNE  

W artykule analizuje się dwie wersje metod Trefftza. Obydwie 
metody mają takie same bazy, w postaci T-funkcji oraz takie same 
wagi, które stanowią K-funkcje i prowadzą do BIE. Symbole metod 
zostały zaproponowane w [1]. Nazwy metod składają się z czteroli-
terowego kodu i uwzględniają rodzaj sformułowania z jakiego się 
wywodzą, postać rozwiązania oraz postać funkcji bazowej i wago-
wej. Pierwsza litera nazwy oznacza rodzaj sformułowania z którego 
wyprowadzono metodę, tj. sformułowanie silne: O-[O]riginal oraz 
sformułowanie odwrotne I-[I]nverse. Druga litera skrótu określa 
postać rozwiązania przybliżonego – w omawianych przypadkach 
jest to szereg ([S]eries). Na pozycji trzeciej i czwartej zamieszczono 
symbole oznaczające odpowiednio funkcję bazową i wagową. Wo-
bec powyższego nazwy omawianych metod są następujące: 

OS;TK oraz IS;TK. Z ich symboli wynika, że jedyną różnicą 
między nimi jest rodzaj sformułowania, z którego wyprowadzono 
metodę.  

4.1. Metoda OS;TK 

Rozwiązanie w metodzie OS;TK zakłada się w postaci sze-
regu 


ν νν)(~ uaru

 
(9) 

           

W formule (9) należy wyznaczyć nieznane współczynniki νa , inter-

pretowane jako gęstość punktów wpływu. W pracy przyjęto jeden 

punkt wpływu qx , czyli )(νν qruu   , xx  qqr . Punkt 

qx  może być umieszczony w dowolnym miejscu w obszarze Ω  

(Rysunek 5). 
 

 
Rys. 5. Rozmieszczenie punktów w obszarze 

 

Zbiór wag stanowią K-funkcje }{ 

 uW , gdzie 

)( 



  ruu , xx  r . Punkty }{ 
x  mogą być 

rozmieszczone dowolnie. Jednak do analizy przyjęto rozmieszcze-

nie }{ 
x  na brzegu  . Wtedy 0)( εν   ru i całka po ob-

szarze   w równaniu (6) jest równa zero. Przesuwając 

punkt x  na brzeg Γx  oraz biorąc pod uwagę fakt 

0ν 
u , równanie (6) przybiera postać BIE 

   ν ν Sa  

xxxx n druvdruDu
vu  





  )()(ˆ)()(ˆ μμ  
(10) 

 
gdzie: 

xx nn druruDdruDruS
v

q
u

q  





  )()()()( μνμν


 

,xx  r εεμ Γ}{ x  (11) 

4.2. Metoda IS;TK 

Założenia metody IS;TK co do postaci rozwiązania oraz po-

staci baz i wag są takie same jak w przypadku metody OS;TK. 
Jednak wzorem wyjściowym omawianej w tym miejscu metody jest 
wzór (7). Równanie przybiera tu postać: 

 ν ν ][Sa  

xxxx n druvdruDu
vu  





  )()(ˆ)()(ˆ  
(12) 

 
gdzie: 

  

v
q

u
q druDrudruruDS xx nn )()()()( εμνεμν


 

4.3. Porównanie metod OS;TK i IS;TK   

W pracy [2] porównano metody OS;TK i IS;TK  w oparciu 
o równania (10) i (12). 

W związku z tym, że zarówno funkcje bazowe jak i wagowe 
spełniają równanie Laplace’a, prawe strony równań dla sformułowa-

nia silnego OI  oraz odwrotnego II  są takie same IO II  , 

gdzie: 

 
vu

O dvdDuI xxn  W        W ~~  (13) 

 
oraz 

 
vu

I dDudvI xx n  W      W   ~~  (14) 

 
Biorąc pod uwagę równania (13) i (14) i porównując równania (10) 
i (12) otrzymuje się 

     W        W     vu
n xx dvdDu ~~  

 
v

n
u

xx dDudv  W  W   ~~  
(15) 

 

Z równania (15) wynika że BIE w metodzie OS;TK jest równe BIE 

w metodzie IS;TK.  
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Zakładając rozwiązanie przybliżone w postaci równania (8) 

oraz bazy jako )}({ ν qru 

  i wagi )}({ ε




 ru , kolej-

no, wstawiając je do równań (13) i (14) otrzymuje się 

    ][;
vu

dDdDaI
                xx nnO

 

  ;OAa  
   

(16) 

 
oraz 

    ][;
vu

I dDdDaI
               xx nn

 

  ;IAa  
   

(17) 

 
W oparciu o równanie (15) w pracy [2] wykazano również równo-

ważność głównych macierzy μνμν ;; IO KK  . W związku z tym, 

otrzymuje się  takie samo BIE dla obydwu metod: OS;TK 

i IS;TK. 

5. IMPLEMENTACJA METOD OS;TK ORAZ IS;TK  

Równania (10) i (12) stanowią układ równań liniowych, który 
można zapisać w postaci macierzowej 

baK   (18) 

gdzie:  

K   macierz główna  

a   wektor nieznanych współczynników }{ a , 

b   wektor prawej strony 

μν -ty element macierzy K  dla równania (10) jest dany wzorem  

xx nn druruDdruDru

K                          

v
q

u
q

μν

 







 )()()()( εμνμν

K S;T O|


 (19) 

 
oraz dla równania (12) 

 





v
q

u
q

μν

druDrudruruD

K                          

xx nn )()()()( εμνεμν

K S;T I|


 (20) 

 
natomiast μ -ty element wektora prawej strony dla obydwu metod 

przyjmuje tę samą postać 

xxxx n druvdruDub
v

a
u

a   )()(ˆ)()(ˆ μμ


  (21) 

PODSUMOWANIE 

W części pierwszej artykułu przedstawiona została teoretyczna 
analiza dwóch nieosobliwych metod Trefftza wywodzących się ze 
sformułowania wariacyjnego silnego oraz odwrotnego. Rozważań 
dokonano na przykładzie dwuwymiarowego zagadnienia potencjału 
opisanego równaniem Laplace’a. Wstawiając do silnego i odwrotne-
go sformułowania wariacyjnego zagadnienia brzegowego nieoso-
bliwe funkcje Trefftza jako funkcje bazowe oraz rozwiązanie pod-
stawowe z usuniętymi osobliwościami jako funkcje wagowe otrzy-
muje się nieosobliwe metody zaliczane go grupy metod Trefftza. 
Z analizy teoretycznych wynika, że wektor prawej strony równania 

całkowo brzegowego w metodzie OS;TK jest równy wektorowi 

prawej strony metody IS;TK. W tym zagadnieniu macierze głów-
ne są równe co do znaku. W ostateczności otrzymuje się równo-

ważne metody numeryczne wyprowadzone z silnego i odwrotnego 
sformułowania wariacyjnego. Na potrzeby artykułu zaimplemento-
wano obydwie metody w programie Matlab w celu porównania 
wyników otrzymanych przy pomocy omawianych metod. Analizę 
numeryczną metod zawiera część druga artykułu. 

 
Program MATLAB wykorzystany do przeprowadzenia badań został zakupiony 
w wyniku realizacji Projektu nr UDA-RPPK.01.03.00-18-003/10-00 „Budowa, rozbu-
dowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Konku-
rencyjna 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 1 

The aim of this paper is the comparison of two versions 

of Trefftz method to the analysis of the boundary value prob-

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

weighted residual method, which allows the transformation 

of  the classical formulation into variational ones, one ob-

tains an original, weak and inverse variational formulation 

of the boundary problem. The solution of the problem is as-

sumed 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 qualita-

tive measure of errors. 
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