
0.1 Numerické metódy

Metóda kone£ných prvkov

Pri metóde kone£ných prvkov h©adáme aproximáciu rie²enia pouºitím kom-
binácie kone£ného po£tu funkcií. Uvedenú metódu si predstavíme na príklade
Poissonovej rovnice s neznámou funkciou u = u(x, y).

∇2u = f(x, y)

pri£om u = 0 na hranici nejakej dopredu danej oblasti.
Zvolíme si kone£ný po£et tzv. testovacích funkcií Tj(x, y) (to, ako voli´

testovacie funkcie si ukáºeme neskôr), ktoré sp¨¬ajú okrajovú podmienku a
rie²enie budeme h©ada´ v tvare

U(x, y) =
n∑

j=1

UjTj(x, y),

kde Uj sú zatia© neznáme reálne £ísla. Zrejme takto zvolené "rie²enie"nemôºeme
jednoducho dosadi´ do pôvodnej rovnice. Pôvodnú rovnicu najskôr transfor-
mujeme na tvar, ktorý sa nazýva slabá forma PDR. Princíp transformácie je
nasledovný.

Pôvodnú rovnicu prenásobíme testovacou funkciou a zintegrujeme

∇2uTj = f(x, y)Tj (1)∫∫
R

∇2uTj dA =

∫∫
R

f(x, y)Tj dA (2)

Zo vz´ahu

∇ · (Ti∇u) = Ti∇2u+∇Ti · ∇u

vyjadríme Ti∇2u a dosadíme do (2)∫∫
R

∇ · (Ti∇u)−∇Ti · ∇u dA =

∫∫
R

f(x, y)Ti dA (3)

Vyuºitím Greenovej vety∫∫
R

∇ ·B dA =

∮
∂R

B · n ds

môºeme ©avú stranu (3) napísa´ ako∮
∂R

Ti∇u · n ds−
∫∫

R

∇Ti · ∇u dA =

∫∫
fTi dA

1



a ke¤ºe Tj sú nulové na hranici oblasti (okrajová podmienka), krivkový in-
tegrál na ©avej strane bude nulový a výsledná slabá forma danej PDR bude∫∫

R

∇Ti · ∇u dA = −
∫∫

R

fTi dA.

Zrejme ak u je rie²ením pôvodnej Poissonovej rovnice, tak je aj rie²ením
slabej formy. Ak v²ak teraz dosadíme u = U do slabej formy, dostaneme po
krátkej úprave

n∑
j=1

Uj

∫∫
R

∇Ti · ∇Tj dA = −
∫∫

R

fTi dA (4)

V tomto poslednom výraze poznáme Ti, Tj a f , nezáme sú £ísla Uj. Ozna£me

Kij =

∫∫
R

∇Ti · ∇Tj dA

Fi = −
∫∫

R

fTi dA

Potom £ísla Kij de�nujú maticu K = (Kij) (tzv. matica tuhosti � sti�ness
matrix) a ak F = (Fi) je vektor pozostávajúci z £ísel Fi a U = (Ui), tak (4)
je moºné zapísa´ v maticovom tvare jednoducho ako

KU = F.

Rie²ením tejto maticovej rovnice získame hodnoty Ui.
Ostáva vyrie²i´ otázku vo©by testovacích funkcií. Ak by sme poznali or-

togonálne vlastné funkcie φi

∇2φi = λiφi,

V tomto prípade pre i 6= j je Kij = 0 a matica K je preto diagonálna. V
takom prípade je potom jednoduché získa´ Ui: Ui = Fi/Kii.

Vlastné funkcie v²ak pre v²eobecnú oblas´ poznáme málokedy.
Ukáºku vo©by testovacích funkcií si predvedieme na oblasti z obrázka 1 a

na²e zadanie (0 na okraji). Danú oblas´ najskôr triangulizujeme (rozdelíme
na trojuholníky, obr. 2). Testovacie funkcie potom zvolíme tak, ºe v i-tom
vnútornom bode, ktorý je vrcholom trojuholníka bude testovacia funkcia ma´
hodnotu 1, v ostatných vnútorných bodoch, ktoré sú vrcholmi trojuholníka
bude ma´ hodnotu 0 a zvy²né hodnoty sa doplnia tak, aby graf tvorili £asti
rovín (trojuholníky) ur£ené príslu²nými susednými tromi bodmi (obr. 3)
Výhodou tejto vo©by je, ºe ak body (xi, yi) a (xj, yj) nie sú susedné (nie sú
spojené hranou), sú£in príslu²ných, vy²²ie uvedeným spôsobom vytvorených
testovacích funkcií bude 0 a na príslu²nom mieste matice K bude 0. Pri ve©mi
hustej triangulácií bude teda vä£²ina prvkov matice K rovná 0.
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Obr. 1: Oblas´ rie²enia

Obr. 2: Triangulizácia oblasti rie²enia
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Obr. 3: Príklad testovacej funkcie T1(x1, y1)
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