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ПРО МЕЖІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
МЕТОДУ ТОЧКОВИХ ДЖЕРЕЛ
Метод точкових джерел (або метод фундаментальних розв’язків у англомовній
літературі), який ввели у 1963 році грузинські математики М.О. Алексидзе та
В.Д. Купрадзе, типовим застосуванням має розв’язання граничних задач різних типів,
для диференціальних рівнянь яких відомі фундаментальні розв’язки. За час існування
методу теоретично доведена його збіжність за певних умов в областях довільної
геометричної форми. Проте огляд літературних джерел свідчить, що практичне
застосування методу здійснювалося дослідниками методу виключно у задачах з
областями простої геометричної форми. Здебільшого це пояснюється необхідністю
мати аналітичний розв’язок задачі для проведення оцінок точності різноманітних
модифікацій методу точкових джерел.
У даній роботі проведено порівняння обчислювальних можливостей методу
точкових джерел і методу скінченних елементів на двох тестових задах. Областю
моделювання стаціонарного температурного поля в першій задачі є традиційний
прямокутник. У другій задачі прямокутник на двох протилежних сторонах має вирізи
різної геометричної форми. Граничні умови в обох задачах збережені однаковими. При
розв’язанні основної системи лінійних алгебраїчних рівнянь у методі точкових джерел
застосовуються регуляризація за А.М. Тихоновим та аналіз диференціальних
властивостей L-кривої для знаходження значення параметра регуляризації.
Показано, що метод точкових джерел значно поступається в точності методу
скінченних елементів в областях складної геометричної форми.
Ключові слова: метод точкових джерел, метод скінченних елементів,
фундаментальні розв’язки.
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Херсонский национальный технический университет

О ГРАНИЦАХ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДА ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Метод точечных источников (или метод фундаментальных решений в
англоязычной литературе), который ввели в 1963 году грузинские математики
М.А. Алексидзе и В.Д. Купрадзе, типичным использованием имеет решение граничных
задач различных типов для дифференциальных уравнений, для которых известны
фундаментальные решения. За время существования метода теоретически доказана
его сходимость при ряде ограничений в областях произвольной геометрической
формы. Однако обзор литературных источников показывает, что практическое
применение метода осуществлялось его исследователями исключительно в задачах с
областями простой геометрической формы. В основном это объясняется
необходимостью иметь аналитическое решение задачи для проведения оценок
точности различных модификаций метода точечных источников.
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В данной работе проведено сравнение вычислительных возможностей метода
точечных источников и метода конечных элементов. Областью моделирования
стационарного температурного поля в первой задаче является традиционный
прямоугольник. Во второй задаче прямоугольник на двух противоположных сторонах
имеет вырезы разной геометрической формы. Граничные условия в обеих задачах
сохранены одинаковыми. При решении основной системы линейных алгебраических
уравнений в методе точечных источников используются регуляризация по
А.Н. Тихонову и анализ дифференциальных свойств L-кривой для нахождения значения
параметра регуляризации.
Показано, что метод точечных источников значительно уступает в точности
методу конечных элементов в областях сложной геометрической формы.
Ключевые слова: метод точечных источников, метод конечных элементов,
фундаментальные решения.
H.Ya. TULUCHENKO, H.Ye. MAKSYMUK
Kherson National Technical University

ABOUT PRACTICAL APPLICATIONS FOR METHODS OF POINT SOURCES
The method of point sources (or the method of fundamental solutions in the Englishlanguage literature), which was introduced in 1963 by Georgian mathematicians
M.A. Aleksidze and V.D. Kupradze, in typical use, has a solution of various types of boundary
problems for differential equations for which fundamental solutions are known. During the
lifetime of the method, its convergence was theoretically proved under a series of restrictions
in domains of arbitrary geometric shape. However, a review of literary sources shows that the
practical application of the method was carried out by its researchers exclusively in problems
with domains of simple geometric shape. This is mainly due to the need to have an analytical
solution to the problem for assessing the accuracy of various modifications of the point
source method.
This paper compares the computational capabilities of the point source method and
the finite element method. The domain of simulation of the stationary temperature field in the
first problem is the traditional rectangle. In the second problem, the rectangle on two
opposite sides has cuts of different geometric shapes. The boundary conditions are kept the
same. Convective heat exchange is observed at first boundary of the domain, the temperature
of the second boundary is kept constant, and adiabaticity conditions are satisfied at the other
boundaries of the domain. In solving the basic system of linear algebraic equations in the
method of point sources, regularization according to A.N. Tikhonov and the analysis of the
differential properties of the L-curve to find the value of the regularization parameter are
used. Computational experiments have shown that even for a rectangular domain, the
condition number of this system of equations varies non-monotonously depending on the
radius of the circle on which fictitious sources are placed.
It is shown that the point source method is significantly inferior in accuracy to the
finite element method in domains of complex geometric shape. The continuation of research is
connected with the construction of approximate conformal mappings of a given domain onto
domain which is bounded by the contour of fictitious sources.
Keywords: fundamental solution method, finite element method, fundamental solution.
Постановка проблеми
Метод точкових джерел (або метод фундаментальних розв’язків у англомовній
літературі) позиціонується своїми розробниками, як такий, що може скласти
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конкуреенцію метооду скінчен
нних елемеентів у облаастях склад
дної геометтричної фо
орми [1].
Проте більшістьь приклад
дів його використаання стоссуються ообластей простої
геометрричної форрми, зокрем
ма, прямокуутників [2
5]. Це пояяснюється ннеобхідністтю мати
точний розв’язок задачі дляя оцінюванння точностті розв’язкаа, який отри
римується методом
м
точкови
их джерел.
У той жее час залишаються неформал
лізованими
и процедурри вибору
у точок
колокац
ції на грааниці дослііджуваної області, форми
ф
кон
нтуру фікттивних дж
жерел та
розміщ
щення точоок на ньом
му. Питанння їх опттимального
о вибору до цього часу є
нерозв’’язаним.
Т
Також негативно впл
ливає на тточність таа адекватніість розв’яз
язків, які отримані
методом
м точкови
их джерел
л, погана обумовлен
ність системи лінійнних алгеб
браїчних
рівняньь, до розв’язання яко
ої в цьомуу методі звводиться ро
озв’язання граничноїї задачі.
Очевиддно, що в цьому вип
падку є нееобхідним застосуван
ння методуу регуляри
изації за
А.М. Ти
ихоновим. Для встановлення знначення пар
раметра реегуляризаціії, що, як відомо, є
окремою задачею, досліджують диферренціальні характерис
х
тики L-криивої, яка бу
удується
П
як показуютьь власні об
бчислювалььні експерименти,
спеціалльним чиноом [67]. Проте,
вказанаа крива не завжди маєє описанийй у літерату
урі профільь, що робиить її непри
идатною
для знааходження значення параметра
п
ррегуляризації.
Анал
ліз останніхх досліджеень і публікацій
П
Приклади застосуван
з
ння методу точкових джерел
д
до розв’язанн
р
ня гранични
их задач
різних ттипів можн
на знайти в роботах [115] та баггатьох інши
их.
П
Позитивни
ий вплив застосуванння методу регуляриззації за А.М
М. Тихоно
овим на
точністть методу точкових
т
дж
жерел проіллюстрован
ний в роботтах [67].
Т
Тестова заадача, що використов
в
вується в даному
д
доссліджені, заапозичена з книги
[8], в яккій вона роозв’язуєтьсяя методом скінченних
х елементів
в.
Метта досліджеення
М
Метою дан
ної роботи
и є проведдення поріввняльного аналізу тоочності ро
озв’язків
тестовоої задачі, які отрим
мані методдом точко
ових джереел та меттодом скін
нченних
елементтів.
Викладеення основ
вного матееріалу досл
лідження
Р
Розглянемоо задачу про
п стаціоннарний теп
плообмін у двовимірнній областті, яка є
переріззом (рис. 1)) перфорованої сталеввої плити значної довжини [8, С
С. 5663].

Рис. 1. Гееометрична м
рахункової об
бласті.
модель розр

В
Введемо поозначення:
Вт
т
Dxx  Dyy  45   коефіцієнти тепллопровідно
ості матеріаалу плити;
м С
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h  25

Вт
 коефіцієнт конвективної тепловіддачі;
м 2  С

T  600С  температура середовища, яке гріє, над верхньою поверхнею плити;
T0  50С  температура нижньої поверхні плити;
a=0,25 м і b=0,20 м  ширина і висота плити.
Тестова задача 1. Розв’язати граничну задачу для рівняння Лапласа:

Dxx

 2T
 2T

D
0
yy
x 2
y 2

(1)

з граничними умовами:

Dyy



dT
 h T
 T   0 – на верхній границі області;
dy y  b  y  b


T ( x; y )

y0

 T0 – на нижній границі ;

(2)

T
 0 – адіабатичні умови на всіх інших границях області.
n
Тестова задача 2. Спочатку розв`яжемо спрощену задачу, яка відрізняється від
задачі (12) тільки досліджуваною областю. В другій задачі область   0; a 0; b є
прямокутником, який містить весь переріз плити, включаючи вирізи.
Розв’язання задачі 2. Прямокутна область дозволяє застосувати до розв’язання
задачі аналітичний метод відокремлення змінних – метод Фур’є.
Будемо шукати наближений розв’язок задачі (12) для прямокутної області у
вигляді ряду:
Y ( y) 
~
 nx 
  Yn ( y )  cos
T ( x; y )  0
.
2
 a 
n 1

(3)

Очевидно, що при цьому задовольняються граничні умови на вертикальних
сторонах, коли x  0 та x  a .
~
Нескладний якісний аналіз наближеного розв’язку T ( x; y ) показує, що всі
функції Yn ( y)  0 , коли n  1;  . Отже, ця задача має точний розв’язок, який не
залежить від змінної х:

T ( x; y)  A0 y  B0 .

(4)

Підставивши (4) до граничних умов (2), отримуємо:

h(T  T0 )

 A0 
Dyy  hb .

B0  T0
https://doi.org/10.32782/2618-0340-2019-3-16
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Т
Тоді точни
ий розв’язок
к граничноої задачі (1
2), має вигляд (рис. 22):

T ( x; y ) 

h(T  T0 )
 y  T0 .
Dyyy  hb

Н
На верхній
й границі об
бласті, колии y  b , сп
постерігаєтться темперратура:

T ( x; b) 

h  (T  T0 )
 b  T0 .
Dyyy  hb

(6)

ЗЗапишемо вираз (6) у більш зруч
учній для яккісного анаалізу форміі:
T ( x; b)  T 

D yy  T  T0 
D yy  hb
b

.

Т
Тоді при заданих
з
чи
ислових знааченнях ко
оефіцієнтів
в на верхніій границі області

спостеррігається теемператураа: T ( x; b)  105 С (рисс. 2).

Рис. 2. Г
Графік точного розв’язк
ку (6) гранич
чної
заддачі (12) для
я прямокутн
ної області.

Рис.. 3. Розміщен
ння точок коолокації та точок
т
фікт
тивних джерел у методі тточкових дж
жерел.

ЗЗастосуємоо до розв’язання доосліджуван
ної задачі метод точчкових дж
жерел у
традиціійній його реалізації, тобто при рівномірно
ому розміщ
щенні точокк колокаціїї і точок
фіктивн
них джерелл та при вик
користанніі кола в яко
ості контур
ру фіктивниих джерел (рис. 3).
Р
Розмістимоо рівномір
рно на перриметрі пр
рямокутної області N точок ко
олокації
C
C
ri xi ; yi , i  1; N . На колі радіусу R розмістимо таку ж кількістьь точок фік
ктивних




джерелл x

R
j



; y Rj , j  1; N . Розв’язок заадачі (12) будемо шукати
ш
у вигляді чаастинної

суми ряяду:
N
~
T ( x; y)   a j j ( x; y) ,
j 1
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де  j ( x; y )  ln

1

 фундаментальний розв`язок рівняння Лапласа (1),

x  x   y  y 
R 2
j

R 2
j

який асоційований з фіктивним джерелом, яке розміщене в точці з координатами
R j x Rj ; y Rj , j  1; N .





Для знаходження невідомих коефіцієнтів a j з розвинення (7) складемо систему
рівнянь [1]:
N

 a l (r ; R )   (r ) , i  1; N ,
j 1

де оператор l T ( x; y )



j

j

i

j

(8)

i

  ( x; y ) описує задані граничні умови (2).

Матрицю системи (8) позначимо G. Число обумовленості матриці G за нормою
метрики L2 позначимо Cond G.
Для оцінки точності отримуваних розв’язків використаємо норму:

1 





2
1
~
  T ( x; y )  T ( x; y ) dxdy
S 

для вимірних на компакті   0; a  0; b функцій з простору L2   , для яких
підінтегральна функція з (7) є інтегрованою за Лебегом та іншу норму:





2
~
 2  max T ( x; y )  T ( x; y )



для неперервних на компакті   0; a  0; b функцій простору С   .
Таблиця 1
Характеристики розв’язку задачі 2 для прямокутної області
Радіус,
R, м

40 вузлів колокації
Cond G
1
2

90 вузлів колокації
Cond G
1
2

0.20

4,7 107

5,0 104

2,8 103

2,7 1014

1,1 107

3,8 106

0.25

1,3 109

9,0 108

5,7 107

1,5 1014

1,5 108

1,5 107

0.30

2,5 1010

1,8 109

3,1108

6,8 1014

4,4 108

5,7 107

0.35

3,4 1011

8,8 108

9,1108

8,9 1013

4,0 109

5,2 108

0.40

9,6 1012

2,6 108

3,4 107

3,11014

3,2 108

3,1 107

0.45

4,1 1012

9,9 109

1,6 108

1,5 1014

1,5 108

4,7 108

0.50

1,6 1013

5,0 109

2,1108

6,3 1014

4,9 108

5,2 108

https://doi.org/10.32782/2618-0340-2019-3-16

ПРИКЛА
АДНІ ПИТА
АННЯ МАТЕ
ЕМАТИЧНОГ
ГО МОДЕЛЮ
ЮВАННЯ Т. 2, № 1, 20199 р.

Д
Дані табл. 1, з одногго боку, пооказують, що методо
ом точковиих джерел можуть
бути оотримані розв’язки високої точності. З іншого
о боку, ззалежностіі числа
обумоввленості маатриці систтеми рівняннь методу точкових
т
джерел,
д
серредньоквадратична
похибкка та максим
мальна пох
хибка від ррадіуса кола фіктивни
их джерел нне є моното
онними.
Очевиддно, що метод то
очкових дджерел по
отребує подальшої
п
формалізації та
обґрунттування.
Р
Розв’язанн
ня задачі 1.
1 Для роззв`язання тестової
т
заадачі 1 мет
етодом скін
нченних
елементтів використаємо пак
кет PDEToool з систем
ми комп’юттерної матеематики MATLAB
M
(рис. 4)).

Рисс. 4. Графік розв’язку
р
гр
раничної зад ачі (12) для
я перерізу пл
лити за допоомогою PDET
Tool
MATLAB.

М
Максималььна темп
пература спостерігаається у верхньом
му лівому
у куті

T (0; b)  146,0 С .
Д
Для реаліззації методу точковвих джерел
л розмісти
имо рівном
мірно на границі
переріззу плити (ррис. 1) рівн
номірно N=
=108 точокк колокації (на прямоолінійних ділянках
д
границіі області з кроком 0,01 м) і тааку ж кільккість точок
к фіктивниих джерел, на колі
радіусуу R=2 м, яке
я
охоплює дослідж
жувану об
бласть. По
очаткове (ббез регуляяризації)
розв’язання систееми, яка анаалогічна сиистемі (8), приводить
п
до неадеквватного фіззичному
р
(ррис. 5а).
змісту ззадачі набллиженого розв’язку
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а)
б)
Рис. 5.. Графік розв
в’язку грани
ичної задачі (12) для пеерерізу плити
и методом тоочкових джеерел:
а) до
о регуляризаації; б) після регуляризац
ції.

Р
Регуляризаацію систем
ми виду (8)) виконаєм
мо за методо
ом А.М. Тиихонова:

G  E a  b ,

(9)

де G – матриця системи виду (8); Е – одини
ична матриця відповвідної вим
мірності;
а – векттор шукани
их коефіцієєнтів a j ; b – вектор значень відо
омих функкцій  (ri ) з правих
частин граничнихх умов у точ
чках колоккації.
Д
Для знахходження значення параметр
ра регуляяризації  протаб
булюємо
координ
нати точокк L-кривої, яка парамеетрично зад
дається фор
рмулами [667]:

 x  ln G  E a  b ;

 y  ln a ;

(10)

ий аналог норми
н
метррики просттору L2  ,
де *  дискретни
З вказаним
ми числовими данимии задачі 1 графік
г
L-кр
ривої (10) ннаведено наа рис. 6.
Графік кривини L-кривої
L
(10) наведенно на рис. 7.
7 При цьом
му для знааходження значень
похідни
их в точкахх табуляціїї використтані їх кінц
цеві аналоги
и. Кривинаа L-кривої досягає
3
максим
муму, коли
и параметр регуляриззації   4,5 10 . Гр
рафік розв’’язку задач
чі (12)
після ррегуляризац
ції системи
и виду (8) із вказани
им значенн
ням парамеетра наведеений на
рис. 5 бб.
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Рис. 6. Графік
Г
L-кри
ивої.

Рис. 7. Гра
афік кривин
ни L-кривої.

О
Очевидно, що розв’яззок задачі (12) мето
одом точков
вих джерелл із застосу
уванням
регулярризації не можна ви
изнати адеекватним. Звернемо увагу на той факт, що на
сторонаах вирізів не
н виконуєється умов а адіабатич
чності. У зв’язку
з
з циим обчислю
ювальні
експери
именти буули продоввженні з ззалученням
м додатков
вих фіктиввних джер
рел біля
границьь вирізів (рис. 8) та з контурром фікти
ивних джер
рел, який повторює контур
дослідж
жуваної облласті (рис. 9).
В
Відзначимоо, що в ци
их випадкках кількістть точок колокації
к
і точок фік
ктивних
джерелл є різною
ю, і, як наслідок,
н
м
матриця G системи (8) є пряямокутною
ю. Тому
регулярризація викконувалася для систем
ми виду:

G G  E  a  G b .
T

T

Д
Для обох способів
с
ро
озміщення точок фікттивних джерел також
ж були поб
будовані
графіки
и L-кривої та встановвлені за їхх допомого
ою значенн
ня параметтрів регуляяризації,
але цьоого виявиллося замал
ло для знахходження фізично адекватногоо розв’язку
у задачі
(12) методом точкових
т
джерел ддля областті з геом
метрією, яяка складн
ніша за
прямоккутник.

Ри
ис. 8. Перший
й варіант ро
озміщення
додаткових фіктивних джерел.
д

Рис. 9.
9 Другий варіант розміщ
щення додат
ткових
фік
ктивних джеррел.

Висновки
и
П
Проведені обчислюввальні екссперименти
и показали
и, що в області складної
с
геометрричної форрми за доп
помогою м
методу точккових джерел не вдаається побудувати
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фізично адекватний розв’язок граничної задачі для рівняння Лапласа. На відміну від
теоретичних передбачень [1] регуляризація основної системи алгебраїчних рівнянь не
приводить до суттєвого покращення точності отримуваних розв’язків.
Логічним продовженням досліджень є вивчення впливу розміщення точок
фіктивних джерел на точність розв’язання граничних задач. Зокрема, проведення
обчислювальних експериментів для граничних задач із рівняннями Лапласа і Пуассона,
коли фіктивні джерела розміщуються в образах точок колокації при конформних
відображеннях досліджуваної області на коло або на контур, який повторює геометрію
заданої області.
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