
 Z metod numerycznych duże zastosowanie jeszcze niedawno miała metoda różnic skończonych. Metoda ta 

służy do przybliżonego rozwiązywania układów równań różniczkowych. Opiera się ona na następujących zasadach:

1. Wszystkie ciągłe funkcje problemu określone są zbiorem ich wartości w punktach dyskretnych, 

dostatecznie gęsto pokrywających obszar zmienności funkcji.

2. Operatory różniczkowania funkcji ciągłych zastępuje się odpowiadającymi im operatorami różnic 

wartości funkcji w wybranych punktach. W ten sposób równania różniczkowe zastępuje się równaniami 

różnic skończonych.

3. Żąda się, aby równania różnic skończonych były spełnione we wszystkich punktach pokrywających 

rozpatrywany obszar. W ten sposób otrzymuje się układ równań, którego rozwiązanie jest przybliżonym 

rozwiązaniem problemu dla funkcji ciągłych.

Operatory różnic skończonych otrzymujemy w sposób następujący:

Jeśli dana jest funkcja f = f(x) w przedziale a ≤ x ≤ b. Obszar ten odzielimy na n równych części o długości 

h = (b-a)/n. Oznaczmy symbolem xi wartość zmiennej z w i-tym punkcie, a symbolem fi wartość funkcji w tym 

punkcie fi = f(xi).

Pochodną y' = fi'(xi) w i-tym punkcie przybliżamy wartością ilorazu różnicowego

fi = (fi+1 - fi-1)/2 h

Drugą pochodną uzyskujemy poprzez dwukrotne powtórzenie poprzedniej operacji:

fi' = [(fi+1 - fi)/h - (fi - fi-1))/h]h = (fi+1 - 2fi + fi-1)/h2

Metoda różnic skończonych
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Metody przybliżone
W rozwiązaniach przybliżonych problemów zazwyczaj poszukujemy w postaci funkcji w której spełnione są ściśle 

warunki brzegowe, a nie spełnione równania różniczkowe:

•	 metoda Galerkina (ortogonalności)   (Fi  - znana funkcja -na brzegu)

•	 metoda Ritza 

•	 metoda kolokacji   - ma być spełnione w pewnych punktach

albo spełnione są ściśle równania różniczkowe a nie są spełnione warunki brzegowe

np. metoda Treftza W(F) = 0
F= F(x,y) na konturze nie spełnione

F[F-F(x,y)]2 = min

Metody resztowe
Metody resztowe polegają na utworzeniu pewnej funkcji reszty, którą możemy uważać za miarę różnicy pomiędzy 

rozwiązaniem dokładnym Xd a przybliżonym Xp tak, by reszta była jak najmniejsza w ustalonym przez metodę 

sensie. Jeżeli Xd jest rozwiązaniem dokładnym, to spełnia ono równanie:

A . Xd - y = 0

natomiast rozwiązanie przybliżone Xp po podstawieniu do równania

A . Xp - y ≠ 0

Otrzymana różnica nazywana resztą R(Xp) jest tym mniejsza, im rozwiązanie przybliżone Xp jest bliższe 

rozwiązania dokładnego Xd. Za miarę błędu rozwiązania pomiędzy rozwiązaniem dokładnym a przybliżonym można 

przyjąć funkcję

R(Xp) = A . Xp - y

Poszczególne metody resztowe różnią się między sobą sposobem minimalizowania reszty. Dla rozwiązania dokładnego 

reszta R(Xd) jest tożsamościowo równa zeru w rozpatrywanym obszarze, to również dla dowolnej funkcji φi  
(funkcji wagowej) iloczyn reszty i funkcji wagowej jest równy zeru w danym obszarze V.

∫R(Xd)φi(u)du = ∫(A . Xd - y)φi(u)du = 0
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Zależność powyższą przyjmujemy jako warunek minimalizujący błąd rozwiązania czyli żądamy spełnienia go od 

rozwiązania przybliżonego to znaczy aby dla wybranych funkcji ji zachodziły zależności

∫R(Xp)φi(u)du = ∫(A . Xp - y)φi(u)du = 0

Jeżeli rozwiązanie przybliżone zależy od n parametrów, to biorąc n liniowo niezależnych funkcji φi otrzymamy n 
równań. W zależności od tego jakie przyjmiemy funkcje wagowe otrzymamy różne metody przybliżone jak metodę 

kollokacji, podobszarów, Galerkina, najmniejszych kwadratów, dla sformułowań wariacyjnych metodę Ritza

Macierzowa metoda sił
Wygodną metodą do rozwiązywania statycznie niewyznaczalnych układów ramowych jest macierzowa metoda 
sił. 

Metoda sił polega na tym, że układ statycznie nie wyznaczalny pozbawiamy myślowo zbędnych statycznie 
więzów, a ich oddziaływanie zastępujemy odpowiednimi siłami i momentami określanymi jako siły 
hiperstatyczne. Nieznane siły hiperstatyczne wyznaczamy z warunków brzegowych dla przemieszczeń w 
dokonanych myślowo przekrojach.

W metodzie tej wykorzystujemy zasadę superpozycji przemieszczeń i możemy ją stosować tylko dla układów 
liniowych (układ Clapeyrona) .

W macierzowym ujęciu tej metody nadliczbowe niewiadome (siły i momenty) wyznaczmy z zależności :

{X} = - {D}-1{D0}
gdzie:

{D} = {B1}
T {F}{B1}

{D0} = {B1}
T {F}{B0} {P}

{B1} - macierz uogólnionych jednostkowych sił wewnętrznych

{B1}
T - macierz transponowana {B1}

{B0} - macierz uogólnionych jednostkowych sił zewnętrznych

{F} - macierz podatności układu

{P} - wektor obciążeń zewnętrznych

{D}-1 - macierz odwrotna {D}
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Przemieszczenia struktury w miejscu przyłożenia siły i w kierunku jej działania wyznaczmy z zależności :

{u} = {B0}
T {V}

gdzie :

{V} = {F} {S}

{S} = {B0} {P} + {B1} {X1}

Z pośród wszystkich wymienionych wyżej metod numerycznych praktyczne zastosowanie w Pracowni ma 
Metoda Elementów Skończonych.

Metoda elementów skończonych
W ostatnim 20-leciu gwałtowny rozwój przechodzi metoda elementów skończonych.
Jest to metoda numeryczna, której podwaliny dał Courant , M.J. Turner , R.W.Clough, Argyris
Metoda umożliwiła analizę kompleksową takich konstrukcji jak:

•	 samoloty

•	 pojazdy kosmiczne

•	 reaktory atomowe

•	 platformy wiertnicze

•	 odzież gwarantowana

Podstawową cechą tej metody jest (jak i innych metod numerycznych) dyskretyzacja układu czyli opisanie 
ośrodka ciągłego mającego nieskończoną ilość połączeń (stopni swobody) układem o skończonej ilości stopni 
swobody. Inaczej mówiąc continium materialne dzieli się na elementy połączone z sobą tylko w skończonej 
liczbie punktów węzłowych, w których zakłada się istnienie sił skupionych reprezentujących naprężenia, w 
rzeczywistości działających kontynualnie na granicy elementów. Przy takim podejściu w metodzie elementów 
skończonych rozważania rozpoczyna się od ustalenia zależności dla podukładów (elementów) po czym 
dochodzi się do równań opisujących rozważane zagadnienie dla całego obszaru. W zależności od sposobu 
wyprowadzania równań opisujących zagadnienie, (sposób określania energii), jako niewiadome możemy 
otrzymać przemieszczenia (metoda przemieszczeń) lub siły (metoda sił). Większe zastosowanie z uwagi na 
łatwiejszy sposób wyprowadzania i rozwiązania równań ma metoda przemieszczeń.

W analizie struktur metodą elementów skończonych wyodrębniamy 4-etapy:

1. podział struktury ciągłej na elementy określające całą figurę (ciało) w możliwie wierny sposób

2. określenie modelu matematycznego pozwalającego określić obciążenia i odkształcenia węzłów, napięć itp. 
(definicja problemu)

3. rozwiązanie

4. obróbka wyników
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Zastosowanie MES do analizy struktur wymaga odpowiednich środków obliczeniowych, jak również 
programów. Wielkość pamięci operacyjnej i masowej oraz długość słowa decydują o przydatności danego 
systemu komputerowego do analiz struktur tą metodą.

Programy metody elementów skończonych wymagają dużych obszarów pamięci operacyjnej. Długość słowa 
decyduje o dokładności (poprawności) obliczeń. Przy słowie 36 bitowym i mniejszym często trzeba używać 
podwójnej precyzji (DOUBLE PRECISION). Dlatego bardzo ważnym jest aby podwójna precyzja realizowana 
była hardware'owo. Oprócz wielkości dysponowanej pamięci doniosłe znaczenie ma również wyposażenie 
komputera czyli urządzenia we/wy. Metoda ta wymaga opracowania bardzo dużej ilości danych wejściowych 
jak również wyników obliczeń. Opracowanie tych danych zajmuje bardzo dużo czasu tak, że koszty pracy 
włożonej przez człowieka są dużo większe niż koszty pracy komputera. Stąd tez konieczne jest rozbudowanie 
systemu komputerowego o urządzenia we/wy takie jak kolorowe drukarki, monitory graficzne, plotery, 
digitizer'y/scanery aby do maksimum zautomatyzować proces przygotowania danych i opracowania wyników.

MES znalazł obecnie bardzo duże zastosowanie w wielu dziedzinach techniki nie tylko w analizie 
wytrzymałościowej struktur. Przy pomocy tej metody możemy analizować zagadnienia statyczne, dynamiczne, 
termodynamiczne, mechaniki płynów, akustyki, wymiany masy, magnetyzmu nie tylko dla układów liniowych 
ale także nieliniowych (nieliniowość geometryczna, materiałowa).

W pierwszych latach rozwoju MES wszystkie znaczące firmy światowe opracowywały własne programy 
o ograniczonym zakresie zastosowania tz. problemowo-zorientowane. Niemniej w późniejszym okresie 
zaobserwowano ogólną tendencją tworzenia systemów ogólnego zastosowania dla szerokiego wachlarz 
problemów. Rozwiązywane zagadnienia:

•	 analiza statyczna - możliwość sformułowania macierzy sztywności oraz równoległego łączenia ich

-możliwość wprowadzania obciążeń dowolnie co do wartości i rozmieszczenia
-możliwość dowolnego podparcia
-możliwość analizy struktury przez podział na podstruktury

•	 analiza dynamiczna - możliwość automatycznego tworzenia macierzy mas i sił tłumiących

-możliwość rozwiązania problemu poprzez wartości własne
-możliwość konwersacji i redukcji ilości elementów niezbędnej do przeprowadzenia analizy dynamicznej

•	 analiza układów nieliniowych - możliwość wprowadzania materiałów o charakterystykach nieliniowych

-duże odkształcenia
-stateczność konstrukcji
-nieliniowość geometryczna (gap)

•	 zagadnienia kontaktowe, termiczne, przepływowe

Obecnie eksploatowane są programy MES nowej generacji pracujące w trybie interakcyjnym tj. na zasadzie 
rozmowy z systemem (nawet system częściowo prowadzi analityka) z pełny, oprogramowaniem interakcyjnym.
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Metoda elementów skończonych
Pracownia Sprzętu Alpinistycznego wykorzystuje w swojej praktyce badania i symulacje komputerowe z 
wykorzystaniem metody elementów skończonych

Przykłady symulacji komputerowych były prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach 
naukowo-badawczych:

1. Zintegrowanysystem Thermoactive. Krajowa Konferencja: Dobór i eksploatacja materiałów inżynierskich. 
Jurata, 22-25 09 1997, str.527-532

2. Powłoki polimerowe i kompozytowe w systemie Thermoactive. Krajowa Konferencja: Inżynieria materiałowa 
. Szczecin- Świniujście,1998 str.329-335

3. Zastosowanie materiałów polimerowych i kompozytowych w membranach półprzepuszczalnych. ZN ART. 
Bydgoszcz, nr 216, Mechanika 43, str.9-13. 1998r.

4. Wear Polymer and Composite in Active System. International Conference EDEM,1999.

Poniżej przedstawiamy symulacje komputerowe przeprowadzone w oparciu o Metodę Elementów Skończonych 
(MES). Dowodzą one, że właściwy opór cieplny następuje w warstwie laminarnej [III. warstwa laminarna], 
a nie jak się powszechnie sądzi w warstwach odzieży.

Przedstawione symulacje umożliwiają :

•	 poszukiwanie rozwiązań optymalnych

•	 ograniczanie badań doświadczalnych poprzez analizę zjawisk, które trudno jest na obecnym etapie 
analizować doświadczalnie

•	 skrócenie czasu niezbędnego do wdrażania nowego wyrobu do produkcji.
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Model 3D ciała człowieka
Zbudowano model ciała ludzkiego w oparciu o elementy przestrzenne. 
Umożliwia on komputerową symulację rozkładu temperatury w 
warstwie laminarnej w zależności od zmiany czynników konwekcji 
parowania i przewodzenia. Zaproponowana analiza ogranicza badania 
doświadczalne przeprowadzone w symulatorach ciała ludzkiego

SYMULACJA PRZEPŁYWU PRZEZ WŁÓKNINĘ 
ciągi kominowe przez włókninę

ROZKŁAD CIŚNIENIA - EFEKT KOMINOWY
Analiza rozkładu ciśnienia w warstwie między skórą 

a bielizną

ROZKŁAD TEMPERATURY
Analiza dynamiczna -TRANSIENT ANALYSIS

ROZKŁAD PRĘDKOŚCI W KIERUNKU Y
strefa czerwona obrazuje skórę.
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ANALIZA TORU CZĄSTECZKI OPŁYWAJĄCEJ WŁÓKNINĘ

tor cząsteczki gazu między poszczególnymi 
włókninami występującymi w ociepleniu

ANALIZA PRZEPŁYWU PRZEZ ZWĘŻENIE
Wpływ zwężeń w odzieży na grubość warstwy 

laminarnej

ANALIZA ZWĘŻENIA
powiększenie fragmentu

DOKUMENT POBRANY Z WWW.MALACHOWSKI.PL


