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Omawiana książka poświęcona jest konstrukcji programów obli-

czeniowych dla metody elementu skończonego. Prowadzone przez 

autorów rozważania dotyczą pakietu programów rozwiązujących

następujące trzy zadania teorii sprężystości: 1• Analiza u- 

gięć belki, 2. Wyznaczanie odkształceń i naprężeń układów pła-

skich, 3. Analiza ugięć płyty.

Jednolitość podejścia we wszystkich tych zadaniach jest

uzyskana przez stosowanie w każdym przypadku aproksymacji izo- 

pararae t ryczanym i elementami parabolicznymi.

We wstępie do tej książki autorzy piszą: "Istnieje wielka 

przepaść między rozumieniem teorii metody elementu skończone-

go a umiejętnością jej zaprogramowania dla rozwiązywania zadaa 

praktyki. Celem książki jest próba zbudowania mostu nad tą 

przepaścią". Moim zdaniem, tego ambitnego celu książka nie o-



siąga, a raczej stanowi potwierdzenie słuszności pierwszego 

z cytowanych zdań. Wynika to stąd, że jedynym poprawnie i 

współcześnie przedstawionym w książce materiałem jest wspom-

niany pakiet programów, natomiast reszta stanowi bardzo po-

wierzchowny, często nieprecyzyjny opis tego pakietu. W tym o- 

pisie pojawiają się dziwne sformułowania identyfikujące modele 

teorii sprężystości dla kontinuum z modelami skończenie wymia-

rowymi, swobodne zamienianie minimalizowanych funkcjonałów 

(kwadratury), beztroska w opisie aproksymacji (podaje się prze-

pis na wykonanie aproksymacji niesprecyzowanej przestrzeni 

funkcyjnej), niedokładne i mylące przedstawienie specjalnej 

metody eliminacji Gaussa, że tylko zacytuję niektóre z potk-

nięć charakteryzujących ten tekst. Takie nieprecyzyjne przed-

stawienie zagadnień numerycznych, pojawiających się przy sto-

sowaniu metody elementu skończonego, jest denerwujące dla czy-

telnika o lepszym przygotowaniu matematycznym, zaś niebezpie-

czne dla czytelnika, który pracując w zastosowaniach matematy-

ki nie zetknął się z pewnymi subtelnościami tej metody.

Zarzuty, które stawiam tej książce, nie przesądzają o jej 

przydatności. Czytelnik mający dobrą znajomość metody elemen-

tu skończonego i doświadczenie w jej stosowaniu do rozwiązywa-

nia zadań praktyki może wiele usprawnić w pisanych przez sie-

bie programach, zapoznając się z opisanymi w książce oryginal-

nymi pomysłami dotyczącymi:

a. programowania struktur związanych z geometrią zada-

nia — Rozdział; 3 Input and Output,

b. programowania blokowo-cyklicznej eliminacji Gaussa, 

czyli tzw. techniki frontów Ironsa - Rozdział 8: The 

Eąuation Solution Subroutine (w tekście nieprecyzyj-

ny opis algorytmu - porównywać z tekstem programu 

FRONT),

c. formalnej kontroli danych i diagnostyki błędów - Roz-

dział 9: Data Checking and Error Diagnostics.
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