
Soustavy lineárních algebraických rovnic v metodě konečných prvků

Popis. V dnešní době patří počítačové metody k základním nástrojům techniků v celé řadě strojírenských oborů. Metoda
konečných prvlů patří k nejpopulárnějším metodám používaným v technické praxi. Umožňuje řešení celé řady typových
úloh. Zároveň užití komerčního softwaru bez hlubších znalostí a/nebo zkušeností může vést k velkým nepřesnostem s často
až fatálními následky.   Jeden možný zdroj  nepřesností  této metody souvisí  s  řešením soustav lineárních algebraických
rovnic získaných v metodě konečných prvků (tento krok je často v poč. software uživateli utajen). Takovéto soustavy mají
specifické vlastnosti závisející na řešeném problému. V této práci bude student seznámen se základním principem metody
konečných prvků a se soustavama lineárních rovnic,  na které tato metoda vede.  Student bude seznámen s  možnostmi
numerického řešení těchto rovnic (např. klasické iterační, přímé). Vybrané metody bude aplikovat pro řešení zvoleného
problému užitím dodaného nebo zvoleného software.

Matematické modelování, metoda konečných prvků a soustavy lineárních rovnic.
Aplikace numerických metod často vede na soustavu lineárních rovnic, které mají velmi speciální vlastnosti. Například
použití metody konečných prvků vede na řídké soustavy rovnic pro jejichž řešení se dají s výhodou použít kromě přímých
metod použít také iterační metody. Tyto metody jsou dnes realizovány v celé řadě volně dostupných software balíků.  

                                  

[K]{u} = {b} 
Metoda konečných prvků                                                                 Soustava lineárních rovnic s řídkou maticí 

Cíle práce. Ukázat souvislost mezi řešeným problémem a soustavou lineárních rovnic. Charakterizovat vlastnosti soustav
lineárních rovnic a možnosti uložení řídké matice v programu.  Popsat přímé metody řešení v užívaných balících. Popsat 
klasické a také moderní iterační metody. Aplikace vybrané metody pro zvolený problém. 
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