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ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ  

СІТКОВИМИ ТА БЕЗСІТКОВИМИ МЕТОДАМИ В ДВОВИМІРНОМУ 

ВИПАДКУ. III. РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

 

Наведено результати чисельних експериментів. Проаналізована залеж-

ність похибок наближених розв’язків від значень параметрів форми, ви-

дів радіальних базисних функцій та кількості вузлів в геометричній та 

вузловій сітках. 

Ключові слова: метод радіальних базисних функцій, метод скінченних 

елементів, похибка. 

 

Отображены результаты численных экспериментов. Проанализирована 

зависимость погрешностей приближенных решений от значений пара-

метров формы, видов радиальных базисных функций, количества узлов 

в геометрической и узловой сетках. 

Ключевые слова: метод радиальных базисных функций, метод конечных 

элементов, погрешность. 

 

The results of numerical experiments have been presented. The influence of 

shape parameters, class of radial basis functions, number of nodes in meshes 

on the values of errors has been analyzed. 

Keywords: radial basis function method, finite element method, error. 

 

Розглянемо двовимірну задачу фільтраційної консолідації масиву од-

норідного ізотропного ґрунту прямокутної форми при 

мlмbмa 10,10,5 ===  (рис. 1). Припустимо, що навантаження інтенсивніс-

тю 25 мН10=q  прикладене миттєво. Межі 2Γ  та 5Γ  непроникні, а межі 1Γ , 

3Γ  дреновані. Межі 4Γ  та 6Γ  є межами симетрії. 

Початковий розподіл концентрації солей візьмемо у вигляді 
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Рис. 1. Фільтраційна консолідація масиву ґрунту 
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Коефіцієнт фільтрації чистої води при CT �20=  дорівнює 
доба
м

10 3− . За-

лежність коефіцієнта фільтрації ),( Tckkh =  визначалася шляхом апроксима-

ції функції ),( Tck  радіальними базисними функціями [13, 14] за експеримен-

тальними даними, які наведені в [4].  

Час, впродовж якого досліджувався процес консолідації, дорівнює 1 рік. 

Для дискретизації в часі використано повністю неявну лінеаризовану різни-

цеву схему [3, 4, 9] з кроком діб10=τ . 

Результати чисельних експериментів наведені на рис. 1-6 при діб300=t  

та у відповідних таблицях 1-4. В таблиці 1 наведено параметри чисельних ек-

спериментів. 

Перша проблема, з якою стикаються при реалізації методу радіальних ба-

зисних функцій (РБФ) – це точність апроксимації граничних умов другого та 
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третього родів. Способів вирішення вказаної проблеми методу РБФ загалом є 

кілька. Серед них виділимо: 1) згущення вузлової сітки; 2) вибір параметра 

форми – його змінні значення для внутрішніх та граничних вузлів; 

3) використання в якості вузлових та коллокаційних різних множин точок. 

При цьому коллокаційних точок має бути набагато більше за вузлових і вуз-

лові точки є лише внутрішніми. В даному випадку отримаємо перевизначені 

системи лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР); 4) вибір вузлових точок за 

межами області, в якій розв’язується задача. 

Перший спосіб вирішення вказаної проблеми є дуже ресурсоємким. 

Згідно другого способу в роботі [15] дану проблему запропоновано вирі-

шити через вибір параметра форми ε  для мультиквадратичної РБФ. Так, 

5N≈εΩ , ΩΓ ε≈ε 1.0 . Тут N  – загальна кількість всіх вузлів у вузловому 

покритті замикання ΓΩ=Ω ∪  області Ω ; Ωε  – значення параметрів форми 

для внутрішніх вузлів; Γε  – значення параметрів форми для граничних вуз-

лів. Якщо в одновимірному випадку цей метод дав прийнятні результати [6, 

7], то в двовимірному отримані розв’язки значно відрізняються від розв’язків 

згідно методу скінченних елементів (МСЕ). Крім того, перестає виконуватись 

принцип максимуму для параболічних рівнянь. При вказаному співвідно-

шенні параметрів форми зростає число обумовленості матриці СЛАР і отри-

мується «пилкоподібний» розв’язок.  

Тому в даній статті зосереджена увага на третьому способі вирішення вка-

заної проблеми [16]. Також для уникнення проблем з вибором параметра фо-

рми в якості базисних вибирались РБФ з компактним носієм. Зокрема, в чи-

сельних експериментах використовувалась 
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Проблема при практичній реалізації класичних схем МСЕ – осциляції 

наближених розв’язків в задачах тепломасопереносу у випадку домінування 

конвективного члена переносу над дифузійним. Загалом для вирішення даної 

проблеми розроблено два підходи: 1) адаптивні схеми МСЕ [10, 12]; 

2) стабілізаційні схеми МСЕ [1, 2, 5, 8, 11]. В даній статті параметри тепло-

масопереносу вибирались для уникнення осциляцій в наближених розв’язках 

МСЕ. Застосування стабілізаційних схем МСЕ для розглядуваних задач опи-

сано в роботах [3, 6, 7]. 

Як видно з рис. 4-6 найбільші абсолютні похибки виникають в околах ку-

тових точок прикладеного навантаження. В цих точках відбувається «стик» 

меж, на яких для шуканих функцій задаються граничні умови різних типів. 

Оскільки метод РБФ використаного типу (на основі методу колокації в точці) 

дозволяє шукати наближений класичний розв’язок, то, можливо, в околах ку-

тових точок цей розв’язок не володіє потрібним запасом диференційованості. 

Саме цим можна пояснити найбільші похибки в околах вказаних точок. 
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Рис. 1. Розподіл надлишкових напорів у масиві ґрунту 

 

 
Рис. 2. Розподіл концентрації солей в поровому розчині 

 

 
Рис. 3. Розподіл температури у масиві ґрунту 
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Рис. 4. Розподіл різниці надлишкових напорів у масиві ґрунту 

 

 
Рис. 5. Розподіл різниці концентрації солей в поровому розчині 

 

 
Рис. 6. Розподіл різниці температури у масиві ґрунту 
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Таблиця 1  

Параметри чисельних експериментів 

№  

чи-

сель-

ного 

експе-

риме-

нту 

Сте-

пінь ба-

зисних 

функ-

цій в 

МСЕ 

Радіальна базисна 

функція 

Кількість 

вузлів в 

МСЕ 

Кількість 

вузлів в 

методі 

РБФ 

Кількість ко-

локаційних 

точок в ме-

тоді РБФ 

1 2 мультиквадратична, 

2=ε  

1695 808 1695 

2 2 мультиквадратична, 

2=ε  

2139 1024 2139 

3 2 мультиквадратична, 

1=ε  

2139 1024 2139 

4 2 мультиквадратична, 

3=ε  

2139 1024 2139 

5 2 РБФ з компактним 

носієм, 10=α  

1695 808 1695 

6 2 РБФ з компактним 

носієм, 10=α  

2139 1024 2139 

7 2 РБФ з компактним 

носієм, 10=α  

2878 1017 2878 

Таблиця 2 

Похибки для напорів 

№ чисельно-

го експери-

менту 

Максимальна 

відносна по-

хибка (%) 

Середня 

відносна 

похибка 

(%) 

Середньоквадратична 

відносна похибка (%) 

1 31,67 7,65 10,48 

2 32,55 8,28 10,95 

3 29,68 9,27 11,62 

4 39,39 9,15 12,77 

5 27,30 4,64 5,75 

6 24,84 3,91 4,96 

7 23,58 3,00 4,57 

Як видно з табл. 2-4 на величини похибок значно впливає параметр форми 

(при використанні мультиквадратичної РБФ). При цьому максимальні відно-

сні похибки можуть сягати значних величин. Тому при наявності кутових то-

чок більш інформативними є середня відносна та середньоквадратична від-

носна похибки. Збільшення кількості вузлових та колокаційних точок не зав-
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жди приводить до зменшення похибки. В той же час, при використанні РБФ з 

компактним носієм спостерігається тенденція до зменшення похибок при 

зростанні кількості вузлових та колокаційних точок. При збільшенні радіуса 

компактного носія – похибки зменшуються, а при зменшенні – збільшуються. 

Таблиця 3 

Похибки для концентрації солей 

№ чисельно-

го експери-

менту 

Максимальна 

відносна по-

хибка (%) 

Середня 

відносна 

похибка 

(%) 

Середньоквадратична 

відносна похибка (%) 

1 63,19 12,80 18,08 

2 66,24 9,73 12,98 

3 49,16 8,69 12,95 

4 91,52 16,35 22,95 

5 68,91 10,39 16,66 

6 65,02 10,08 16,44 

7 63,15 10,02 16,24 

Таблиця 4 

Похибки для температури 

№ чисельно-

го експери-

менту 

Максимальна 

відносна по-

хибка (%) 

Середня 

відносна 

похибка 

(%) 

Середньоквадратична 

відносна похибка (%) 

1 20,39 4,98 6,10 

2 19,65 5,03 5,99 

3 19,90 7,69 9,23 

4 19,67 5,28 6,51 

5 30,22 12,43 13,93 

6 27,63 11,66 13,13 

7 26,34 11,28 12,66 
 

Отже, в даній статті порівняно чисельні розв’язки згідно методу РБФ та 

МСЕ. Показано, що максимальна відносна похибка не завжди може виступа-

ти критерієм для оцінки співпадання наближених розв’язків різними чисель-

ними методами. Подальшого розвитку та розробки вимагають: 

1) безсіткові методи для відшукання наближеного узагальненого розв’язку; 

2) ефективні та стійкі методи розв’язання великих СЛАР. 
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