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cíle předmětu
znalosti numerického řešení diferenciálních rovnic
schopnosti navrhovat a analyzovat numerické metody řešení diferenciálních rovnic
stručná anotace předmětu
osnova přednášky
1. obyčejné diferenciální rovnice, analytické metody, stabilita
2. obyčejné diferenciální rovnice, Runge-Kuttovy metody,
   funkce stability, obor stability, řád metody
3. obyčejné diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami
4. hyperbolické parciální díferenciální rovnice, charakteristiky, 
   okrajové podmínky, metody konečných diferencí
5. konvergence, konzistence, podmíněnost, stabilita, Lax-Richtmyerova věta,
   Courant-Friedrichs-Lewyho (CFL) podmínka
6. Fourierova analýza podmíněnosti a stability, von Neumannova podmínka
   stability
7. Lax-Wendroffovo schema, implicitní schemata, řád přesnosti,
   modifikovaná rovnice, difuse, disperze
8. parabolické rovnice, diferenční schemata pro parabolické rovnice
9. eliptické rovnice, iterační metody řešení systémů lineárních rovnic
10. advekční rovnice ve 2D, metoda rozkladu, diferenční schemata
11. zákony zachování, integrální tvar, Rankine-Hugoniotova podmínka 
12. Burgersova rovnice, rovnice mělké vody, Eulerovy rovnice, 
    rázová vlna, vlna zředění, kontaktní nespojitost, diferenční schemata
13. Lagrangeovské metody pro Eulerovy rovnice, hmotnostní souřadnice
14. metoda ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian), vyhlazení sítě, remapování

osnova cvičení
1. obyčejné diferenciální rovnice, analytické metody, stabilita
2. obyčejné diferenciální rovnice, návrh Runge-Kuttových (RK) metod
3. výpočet funkce a oboru stability RK metody, řád RK metody
4. diferenční schemata pro advekční rovnici, numerické ověření 
   jejich vlastností - stability a řádu přesnosti
5. analytické určení řádu přesnosti diferenčního schematu
6. analytické určení podmínky stability Fourierovou metodou
7. analyticko-numerické určení podmínky stability Fourierovou metodou
8. výpočet modifikované rovnice diferenčního schematu
9. diferenční schemata pro parabolické rovnice - rovnici vedení tepla
10. diferenční schemata pro advekčně difusní rovnici
11. diferenční schemata pro eliptickou Poissonovu rovnici
12. test - návrh a analýza diferenčního schematu
13. diferenční schemata pro Burgersovu rovnice, rovnice mělké vody a
    Eulerovy rovnice
14. Lagrangeovská schemata, metoda ALE
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