Teoretické otázky ke zkou²ce z Matematiky V
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e²ení nelineárních rovnic
• Po£áte£ní aproximace ko°ene:

 Uve¤te podmínky existence ko°ene funkce f na intervalu ha, bi. Jsou to podmínky nutné nebo
posta£ující?
• Metoda bisekce:






Vysv¥tlete princip metody, popi²te 2 kroky této metody.
Jaký je odhad chyby po k-té iteraci?
Jaké je vhodné kritérium k ukon£ení výpo£t·?
Za jakých p°edpoklad· je úloha f (x) = 0 °e²itelná metodou bisekce?

• Newtonova-Raphsonova metoda:






Vysv¥tlete princip metody, odvo¤te jeden kroky této metody.
Jaká jsou vhodná kritéria k ukon£ení výpo£t·?
Jaké jsou posta£ující podmínky konvergence této metody?
Jaká je rychlost konvergence?

• Metoda prosté iterace:







Vysv¥tlete princip metody.
Jaká jsou vhodná kritéria k ukon£ení výpo£t·?
Uve¤te posta£ující podmínky konvergence.
Co lze °íct o °ádu konvergence této metody?
Denujte pevný bod funkce F , kontraktivní funkci F na intervalu ha, bi a koecient kontrakce.

• Metoda se£en a Steensenova metoda:

 Vysv¥tlete princip obou metod.
• Rychlost konvergence itera£ní metody

 Denujte °ád konvergence a vysv¥tlete, co to znamená.
 Uve¤te °ády konvergence n¥kterých metod.
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Soustavy lineárních rovnic
• Uve¤te podmínky existence a jednozna£nosti °e²ení soustavy lineárních rovnic. jsou to podmínky nutné

nebo posta£ující?

• Gaussova elimina£ní metoda:






Popi²te algoritmus metody.
Jaká je její výpo£etní náro£nost?
Kdy lze Gaussovu eliminaci bez výb¥ru hlavního prvku bezpe£n¥ pouºít?
Pro£ provádíme Gaussovu eliminaci s £áste£ným výb¥rem hlavního prvku? Vysv¥tlete tuto metodu.

• LU rozklad

 Co se rozumí pojmem LU rozklad matice A?
 Jaká je výpo£etní náro£nost nalezení LU rozkladu?
 K £emu je dobrý?
• Inverzní matice

 Jak budete numericky po£ítat inverzní matice?
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 Jaká je výpo£etní náro£nost tohoto procesu?
• Vekorové a maticové normy

 Denujte pojem norma, speciáln¥ pak uve¤te deni£ní vztahy pro kxk1 , kxk2 , kxk∞ , kAk1 , kAkF , kAk∞ .
 Co znamená souhlasnost maticové a vektorové normy?
 Co znamená, ºe je norma p°irozená?
• íslo podmín¥nosti

 Denujte £íslo podmín¥nosti κ(A) matice A.
 Co znamená, ºe je matice ²patn¥ podmín¥ná?
 Jak je moºné odhadnout relativní chybu °e²ení soustavy lineárních rovnic?
• Itera£ní metody pro soustavy lineárních rovnic
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Vysv¥tlete obecný princip itera£ních metod pro °e²ení soustavy lineárních rovnic.
Formulujte a zd·vodn¥te posta£ující podmínky konvergence obecné itera£ní metody.
Popi²te Jacobiovu metodu. Uve¤te posta£ující podmínky konvergence.
Popi²te Gaussovu-Seidelovu metodu. Uve¤te posta£ující podmínky konvergence.

Aproximace funkcí
• Aproximace a Interpolace






Vysv¥tlete pojem "aproximace funkce f ".
Formulujte úlohu Lagrangeovské interpolace.
Formulujte úlohu Hermitovské interpolace.
Co je tzv. Rungeho jev? Vysv¥tlete pro£ není ú£elné pouºívat interpola£ní polynomy vysokých
stup¬·.

• Splajny

 Vysv¥tlete, co je to lineární interpola£ní splajn.
 Vysv¥tlete, co je to kubický interpola£ní splajn. Jak lze zvolit koncové podmínky?
• Metoda nejmen²ích £tverc·

 Formulujte úlohu o proloºení k°ivky empiricky získanými daty metodou nejmen²ích £tverc·. Jak se
tato úloha °e²í?
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Numerické derivování a integrování
• Numerický výpo£et derivace

 Uve¤te p°ípady kdy je ú£elné po£ítat derivaci numericky.
 Jak postupujeme p°i odvozování formulí pro p°ibliºný výpo£et derivace?
 Vysv¥tlete vzájemný vztah diskretiza£ní a zaokrouhlovací chyby.
• Numerická integrace

 Uve¤te p°ípady kdy je ú£elné po£ítat integrál numericky.
 Odvo¤te obdélníkovou a lichob¥ºníkovou formuli.
 Kdy °ekneme, ºe formule je °ádu r?
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e²ení okrajových úloh
• Úvod do diferenciálních rovnic

 Pomocí diferenciální rovnice −a2 y 00 + (v(x) y)0 = f (x) popisujeme ²í°ení tepla. Popi²te fyzikální
význam jednotlivých £len· v rovnici.
 Vypi²te Dirichletovy, Neumannovy a Newtonovy (Robinovy) okrajové podmínky. Popi²te jejich
fyzikální význam.
• Diferen£ní metoda (metoda sítí)

 Popi²te princip metody.
 Jak diskretizujeme Neumannovy a Newtonovy okrajové podmínky? Jaké jsou výhody £i nevýhody
jednotlivých p°ístup·?
• Metoda kone£ných prvk·

 Popi²te princip metody.
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