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Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie:

zaliczenie z laboratorium - sprawozdania, określa to prowadzący
zajęcia

zaliczenie z wykładu na ocenę (pisemny sprawdzian na ostatnim
wykładzie)

ocena końcowa to średnia z ocen z wykładu i laboratoriów

obecność na wykładach – sprawdzana będzie lista obecności

obecność na przynajmniej 80% wykładów podnosi ocenę z wykładu o
0.5

ocena 5.0 z laboratoriów podnośi ocenę z wykładu o 1.0

podniesienie oceny z wykładu dotyczy osób, które zaliczyły wykład
czyli napisały sprawdzian na ocenę przynajmniej 3.0
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Tematyka wykładów

Tematyka wykładów obejmuje kolejno:

Rys historyczny, ocena jakości metod numerycznych, miary błędów

Mnożenie i odwracanie macierzy

Interpolacja

Aproksymacja

Metody rozwiązywania układów równań liniowych

Metody rozwiązywania układów równań nieliniowych

Wektory własne i wartości własne macierzy

Różniczkowanie numeryczne

Całkowanie numeryczne

Przybliżone metody rozwiązywania zagadnień początkowych

Przybliżone metody rozwiązywania zagadnień brzegowych

Przybliżone metody rozwiązywania zagadnień
początkowych-brzegowych
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Co to są metody numeryczne?

Metody numeryczne są działem matematyki stosowanej.

Zajmują się badaniem sposobów umożliwiających rozwiązywanie
zadań matematycznych za pomocą działań arytmetycznych.

Środki używane w rozwoju metod numerycznych są środkami analizy
matematycznej.

Rozwijanie i stosowanie nowoczesnych metod numerycznych wymaga
od numeryka bardzo dobrej znajomości komputerów, w tym języków
programowania.
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Wstęp

Metody numeryczne:

jedno z podstawowych narzędzi pracy inżyniera

służą do analiz i symulacji problemów z zakresu fizyki, mechaniki,
elektrotechniki i wielu innych dziedzin

opierają się na różnorodnych wyprowadzeniach matematycznych
dowodzących ich poprawność

praktyczne ich zastosowanie sprowadza się najczęściej do wykonania
ściśle określonego algorytmu w postaci skończonej liczby działań
arytmetycznych oraz logicznych

Korzystając z nich można otrzymać:

wynik dokładny w pełni rozwiązujący problem,

przybliżone rozwiązanie, np. otrzymane dla zbioru wartości
dyskretnych dziedziny funkcji.
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Wstęp

Dziedziny problemów do rozwiązania: technika, medycyna, ekonomia
itp.

Każde bardziej złożone zagadnienie wymaga opracowania
indywidualnej metody jego rozwiązania na komputerze.

Czasem drobna zmiana w istniejącej metodzie decyduje o możliwości
rozwiązania nią danego problemu.

Są zagadnienia dla których trzeba opracować nową metodę, której
wcześniej jeszcze nie było.

Z czym trzeba być zapoznanym?

Matematyka: algebra, teoria funkcji, rachunek różniczkowy i całkowy.

Informatyka: programowanie w wybranym jęz. np, Fortran, C++, ...
(operowanie na arytmetyce zmiennoprzecinkowej, operowanie
pamięcią itp.)
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Historia i narzędzia

Metody numeryczne są wykrzystywanie w praktyce inżynierskiej bardzo powszechnie i
efektywnie. Historia rozwiązywania problemów inżynierskich:

rachunki wspomagane kalkulatorem (np. film Ukryte działania)

samodzielnie opracowywane programy komputerowe

wykorzystywanie bardzo bogatych i uniwersalnych programów narzędziowych
(przyjaznych dla użytkownika), np. MathCAD, Mathematica, MATLAB, Derive,...

Lista jest na stornie
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical-analysis_software i
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_numerical-analysis_software:

GNU Octave

Mathematica

Mathcad

Maple

Scilab

R

...
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Klasyfikacja metod numerycznych I

Aproksymacja (przybliżanie funkcji)

za pomocą wielomianów ortogonalnych
Wielomiany Lagrange’a
Wielomiany Czebyszewa
za pomocą funkcji trygonometrycznych

Interpolacja

Ogólna interpolacja wielomianowa.
Lagrange’a (wzór interpolacyjny)
Różnice skończone
Ilorazy różnicowe. Wzór interpolacyjny Newtona.
Interpolacja Hermite’a
Ekstrapolacja
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Klasyfikacja metod numerycznych II

Rozwiązywanie układów równań liniowych

Metody dokładne
Metoda eliminacji Gaussa
Algorytm redukcji Gaussa-Jordana

Metody iteracyjne
Metoda iteracji prostej
Metoda Gaussa-Seidla
Metoda najszybszego spadku
Metoda sprzężonych gradientów

Odwracanie macierzy

Obliczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy

Równanie charakterystyczne
Postacie kanoniczne
Wartości własne i wektory własne dla macierzy symetrycznych

Metoda Jacobiego
Metoda Givensa
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Klasyfikacja metod numerycznych III

Rozwiązywanie równań nieliniowych

Wzory iteracyjne
Metody siecznych
Układy równań nieliniowych
Metody zawsze zbieżne
Algorytmy dzielenia wielomianów

Różniczkowanie numeryczne

Przybliżanie pochodnych za pomocą różnic

Całkowanie numeryczne

Kwadratury Gaussa
Funkcje wagowe
Wielomiany ortogonalne i kwadratury Gaussa

Rozwiązywanie numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych

Metody różnicowe (m.in. współczynników nieoznaczonych)
Metody ekstrapolacyjno-interpolacyjne
Metody Rungego-Kutty

Wprowadzenie 12/69



Klasyfikacja metod numerycznych IV

Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych

Całkowanie równań różniczkowych za pomocą szeregów potęgowych
Metoda kolejnych przybliżeń
Metoda całkowania numerycznego
Metoda Eulera
Metoda Rungego-Kutty
Metoda Adamsa
...

Zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych zwyczajnych

Liniowe zagadnienie brzegowe
Metoda różnic skończonych
Metoda kolokacji
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda Galerkina

Wprowadzenie 13/69



Klasyfikacja metod numerycznych V

Metody przybliżone dla rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań
różniczkowych cząstkowych

Warunki początkowe i brzegowe. Zagadnienie brzegowe
Równanie różnicowe Laplace’a
Metoda prostych
...

Metody wariacyjne rozwiązywania zagadnień brzegowych

Metoda elementów skończonych

Równania całkowe
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Najważniejsze pojęcia metod numerycznych

Najważniejsze pojęcia metod numerycznych:

Algorytm

Iteracja

Dyskretyzacja

Błedy i ich rodzaje

Model i ich rodzaje

Uwarunkowanie zadania

Stabilność numeryczna algorytmów
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Algorytm - definicja i pochodzenie

Algorytm jest to skończony ciąg działań elementarnych, który określa
sposób otrzymania rozwiązania zadania z danych wejściowych.

Słowo algorytm powstało w wyniku ewolucji przydomka matematyka
perskiego abu Dżafar Mohameda ibn Musy al Chwarizmi. Przydomek al
Chwarizmi (z Chorezmu), przetłumaczony w średniowiecznej łacinie na
algorismus, dał początek pojęciu algorytm.
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Algorytm - pochodzenie

Mohamed ibn Musy opisał ok. 825 roku n.e. pozycyjny system kodowania
dziesiętnego liczb oraz podał przepis działań arytmetycznych w tym
systemie, znanym do jego czasów jedynie w Indiach. Praca Mohameda ibn
Musy, przetłumaczona w pierwszej połowie XIII w. na łacinę przez
Leonardo Fibonacciego w książce Liber Abaci, spopularyzowała w Europie
system dziesiętny.

Wraz z systemem dziesiętnym do Europy wprowadzono pojęcie „zero”.
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Iteracja

Iteracja (łac. iteratio - powtarzanie) oznacza powtarzanie pewnej
wzorcowej czynności lub procesu. Iteracja jest jednym z najważniejszych
narzędzi zarówno praktycznego, jak i teoretycznego badania procesów
liniowych i nieliniowych. Każde obliczenia typu

xn+1 = F (xn)

nazywamy iteracją.
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Dokładność - definicja

Dokładność - miarą dokładności jest dopuszczalny błąd wyniku, ustalany
najczęściej arbitralnie przez numeryka na podstawie jego doświadczenia.
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Zbieżność iteracji - definicja

Zbieżność iteracji jest to stopniowe zbliżanie się do wartości dokładnej
(poszukiwanej) w procesie iteracji. Proces iteracyjnego poszukiwania
wartości kończy się, gdy wartość ta zostanie osiągnięta z zadaną
dokładnością.
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Dyskretyzacja - definicja

Dyskretyzacja polega na zastąpieniu rozważanego obiektu (ciała, czasu
itd.), składającego się z nieskończonej liczby punktów, obiektem
równoważnym rozpatrywanemu, ale składającym się ze skończonej liczby
punktów charakterystycznych, zwanych węzłami. Obiekt ciągły zastąpiony
zostaje obiektem nieciągłym.

Dyskretyzacja ułatwia dalszą analizę numeryczną, ponieważ z rozważań
dotyczących wszystkich punktów (nieskończenie wielu), opisanych
najczęściej równaniami różniczkowymi zwyczajnymi lub cząstkowymi,
przechodzi się do rozważań nad obiektem o skończonej liczbie punktów,
który można zatem opisać skończoną liczbą równań (najczęściej
algebraicznych).
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Model - definicja

Jednym z najważniejszych pojęć w metodach numerycznych jest model.
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Model

Model:

reprezentacja badanego obiektu w postaci innej, niż ta, w której
występuje on w rzeczywistości,

w nauce model jest rozumiany jako celowo uproszczona reprezentacja
rzeczywistości.

Model matematyczny:

reprezentacja istniejącego lub hipotetycznego fragmentu
rzeczywistości, tworzona w określonym celu, z wykorzystaniem
skończonego zbioru symboli i operatorów matematycznych, z którymi
związane są ścisłe zasady posługiwania się nimi,

jest pozbawiony szczegółów i cech nieistotnych dla osiągnięcia
postawionego celu,

zawarte w modelu symbole i operatory matematyczne mają
interpretację odnoszącą je do konkretnych elementów modelowanego
fragmentu rzeczywistości.
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Model fizyczny

Model fizyczny:

abstrakcyjny twór odzwierciedlający w uproszczeniu układ rzeczywisty,

zachowuje najbardziej istotne cechy układu rzeczywistego.

Istotą modelowania fizycznego jest wymóg spełniania praw fizyki we
wszystkich częściach danego modelu.

Przykłady modeli:

ciało doskonale białe

ciało doskonale czarne

ciało doskonale przezroczyste

gaz doskonały

kryształ doskonały

płyn idealny
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Model - definicja
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Dyskretyzacja matematyczna

Dyskretyzacja matematyczna:

występuje w Metodzie Różnic Skończonych i w Metodach Całkowania
Numerycznego,

polega na dyskretyzacji równań różniczkowych,

zastępuje się operatory różniczkowe (pochodne) operatorami
różnicowymi (ilorazy różnicowe),

ustala się skończoną liczbę punktów podziału w odstępach ∆x i
przypisuje im parametry.

Wady: rozwiązania w punktach, problem z warunkami brzegowymi,
niedokładne rozwiązanie.
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Dyskretyzacja matematyczna

Dyskretyzacja fizyczna:

jest drugim sposobem dojścia do modelu dyskretnego,

stosowana w Metodzie Elementów Skończonych,

polega na podziale rozpatrywanego kontinuum na skończoną liczbę
elementów o podobnym kształcie,

elementy łączą się w węzłach, w których przyjmuje się obrane
parametry,

nad elementami skończonymi przyjmuje się funkcje interpolacyjne,

każdy element ma charakterystykę geometryczną.
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Błąd - rodzaje

Błąd jest różnicą między wartością dokładną i wartością przybliżoną.

Typy i źródła błędów:
błąd zasadniczy
błąd modelu
błąd metody
błędy obcięcia
błędy zaokrąglenia
błędy początkowe, błędy danych wejściowych
błędy działań arytmetycznych (rachunkowy)
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Błąd - definicja, błąd bezwzględny

Błąd jest różnicą między wartością dokładną i wartością przybliżoną.

Błędem bezwzględnym ∆ liczby przybliżonej a
nazywa się wartość bezwzględną różnicy pomiędzy liczbą dokładną A
i liczbą przybliżoną a:

∆ = |A− a| (1)

Możemy wyróżnić dwa przypadki:

liczba A jest znana, ∆ oblicza się ze wzoru (1),

liczba A nie jest znana, zamiast nieznanego błędu ∆, który ciężko
wyznaczyć, wprowadza się jego oszacowanie z góry, tzn. kres górny
błędu bezwzględnego.
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Błąd względny

Błędem względnym δ liczby przybliżonej a
nazywa się stosunek błędu bezwzględnego ∆ tej liczby do wartości
bezwzględnej liczby dokładnej A (A 6= 0)

δ =
∆

|A|
(2)
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Błąd zasadniczy

Błędem zasadniczym, nie mającym nic wspólnego z metodami
numerycznymi, jest

wyciąganie wniosków na podstawie poczynionych założeń
(upraszczających),
nieuprawnione wyciąganie wniosków na temat zjawisk nie ujętych
w modelu matematycznym.
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Błąd modelu

Każdy model matematyczny stanowi jedynie przybliżenie
rzeczywistości, ponieważ uwzględnia tylko skończoną liczbę
wzajemnych oddziaływań, mimo że w przyrodzie istnieje
wszechzwiązek oddziaływań zjawisk.

Każdy twórca modelu matematycznego musi przede wszystkim zdać
sobie sprawę z celu, jakiemu tworzony model ma służyć. Pozwala to
na określenie zakresu zmian wielkości fizycznych oraz na podjęcie
decyzji, które oddziaływania uznać za istotne lub też o zasadniczym
znaczeniu.
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Błędy metody numerycznej

Błąd metody jest związany z zastosowaniem określonej metody
rozwiązania zadania, która dla pewnych danych wejściowych może
dawać wyniki poprawne, a dla innych danych wejściowych dawać
wyniki obarczone dużym błędem.
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Błędy obcięcia

Błędy obcięcia są zawsze związane z obecnością procesów
nieskończonych w analizie matematycznej.
Często funkcje występujące we wzorach są określone:

jako granice ciągów nieskończonych
sumy szeregów, np. sinx = x− x

3

3! + x5

5! + · · ·
Powstaje konieczność skończenia obliczeń po pewnym wyrazie
ciągu.
Takie przerwanie powoduje powstanie błędu obcięcia.
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Błędy zaokrąglenia

Zaokrągleniem liczby nazywamy odrzucenie z niej wszystkich
cyfr, poczynając od pewnego miejsca.
Tworzy to błąd zaokrąglenia, który należy dodawać do
początkowego błędu bezwzględnego liczby.
Przy zaokrąglaniu liczb obowiązują następujące zasady:

jeśli pierwsza z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to pozostałych
cyfr dziesiętnych liczby nie zmienia się,
jeśli pierwsza z odrzuconych cyfr jest większa od 5, to do ostatniej
pozostawionej cyfry dodaje się 1,
jeśli pierwsza z odrzuconych cyfr jest równa 5, a wśród odrzuconych
cyfr są cyfry różne od zera, to ostatnią pozostałą cyfrę zwiększa się o 1,
jeśli pierwsza z odrzuconych cyfr jest równa 5, a pozostałe odrzucone
cyfry są zerami, to do ostatniej pozostawionej cyfry dodaje się 1, gdy
jest ona nieparzysta, a pozostawia się ją bez zmian, gdy jest ona
parzysta (tzw. reguła cyfry parzystej).

Wprowadzenie 35/69



Błędy zaokrąglenia

Zaokrąglamy liczby do 4 miejsca po przecinku:
12.345678→ 12.3457 (zaokrąglenie w górę)
0.3825912→ 0.3826 (zaokrąglenie w górę)
3.1345027→ 3.1345 (zaokrąglenie w dół)
7.0031502→ 7.0032 (zaokrąglenie w górę)
2.2208500→ 2.2208 (zaokrąglenie w dół)
9.5103500→ 9.5104 (zaokrąglenie w górę)

Zaokrąglamy liczby do 2 miejsca po przecinku:
38.37498→ ?

99.37500→ ?

15.21501→ ?

52.30500→ ?
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Błędy początkowe, błędy danych wejściowych

Błędy początkowe występują w związku z obecnością we wzorach
matematycznych parametrów liczbowych, których wartości
można określić tylko w przybliżeniu.
Przykładem mogą być prawie wszystkie stałe fizyczne:

G - stała grawitacyjna: 6, 67408(31) · 10−11 m3
kg ·s2

me - masa elektronu: 9, 109 3897 · 10−31kg
e - ładunek elementarny: 1, 602 177 33 · 10−19C
h - stała Plancka: 6, 626 069 79 (30) · 10−34J · s
F - stała Faradaya 9, 648 5309 · 104C/mol
...

Błąd w danych wejściowych – może pochodzić z niedoskonałości
związanych nierozdzielnie z pomiarami fizycznymi; błędy w
danych wejściowych są poza kontrolą w trakcie obliczeń.
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Błędy działań arytmetycznych (rachunkowe)

Ta grupa błędów jest związana z wykonywaniem działań
arytmetycznych na liczbach przybliżonych.

Takie działania przenoszą błądy danych początkowych do wyników
obliczeń.

Nie da sie takich błędów usunąć.

W konkretnych zagadnieniach takie błędy mogą mieć znikomy wpływ
na całość rachunku.
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Błędy działań arytmetycznych (rachunkowe)

Prawie wszystkie operacje arytmetyczne są na ogół wykonywane z błędem
wynikającym z faktu, iż zarówno wielkości dane, jak i wielkości rachunków
są zaokrąglane do układów dziesiętnych o skończonej liczbie cyfr po
przecinku.

Są to tzw. błędy zaokrągleń, które dotyczą wszystkich danych
empirycznych oraz tych danych nieempirycznych, które wyrażają się
liczbami ułamkowymi zawierającymi nieskończoną liczbę cyfr różnych od
zera po przecinku.
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Reprezentacja zmiennoprzecinkowa

Reprezentacja zmiennoprzecinkowa xt,r liczby x określona jest
zależnością

xt,r = mt · Pcr

gdzie:
mt - mantysa, t - liczba znaków mantysy,
cr - cecha, r - liczba znaków cechy,
P - podstawa, ograniczamy się do P = 2

Określenie liczby zmiennoprzecinkowej możliwe jest przy
zdefiniowaniu, do jakiego zakresu liczb należy mantysa. Należy
dokonać jej normalizacji.
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Definicja zakresu mantysy

Najbardziej naturalną reprezentację znormalizowaną liczby dostajemy,
zakładając, że

0.5 ≤ |mt | < 1

wówczas t pozycjom mantysy odpowiada t pierwszych ujemnych
potęg liczby 2. Jest to pierwszych t pozycji po przecinku mantysy
jako liczby w postaci binarnej. Przykłady:

m7 = 1011011 odpowiada liczbie 0, 1011011
m4 = 1011 odpowiada liczbie 0, 1011
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Cecha i mantysa przykłady

Dla liczby zmiennoprzecinkowej posiającej 4 bity mantysy (t = 4), i 2
bity cechy (r = 2) mamy np.:

010|01011

Pionowa linia oddziela pola wykładnika od pól mantysy.
Pierwsze pozycje każdego pola zajmują bity znaków
(pogrubione). Zero to znak plus: (−1)0 = 1.
Podana liczba w systemie dziesiętnym wynosi:

x = 2(−1)0(1·21+0·20) ·(−1)0(1 ·2−1+0 ·2−2+1 ·2−3+1 ·2−4) = 2.75

Kolejne potęgi liczby 2 przechodzą płynnie od pozycji mantysy do
pozycji wykładnika (rosnąco).
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Standard IEEE 754

W standardzie IEEE 754, który jest wykorzystywany w komputerach,
przyjęto inną konwencję normalizacji :

1 ≤ |mt | < 2

w której pozycja przecinka (oddzielającego część całkowitą od
ułamkowej) jest po pierwszej pozycji mantysy będącej jedynką, np.:

m7 = 1011011 - liczba 1, 011011
m4 = 1011 - liczba 1, 011
m6 = 110101 - liczba 1, 10101

Jedynka jest zawsze na pierwszej pozycji każdej mantysy
znormalizowanej.
Podana liczba (2.75(10) = 001|01011) w systemie dziesiętnym wynosi:

x = 2(−1)0(0·21+1·20) · (−1)0(1 · 20 + 0 · 2−1 + 1 · 2−2 + 1 · 2−3) = 2.75
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Standard IEEE 754

W standardzie IEEE 754 w formacie 32-bitowym (single precision)
pomijany jest bit znaku wykładnika. Wartość wykładnika jest
przesuwana o odpowiednią wartość zależną od liczby jego bitów.
W standardzie IEEE 754 w formacie 32-bitowym mamy:

mantysa 24-bitowa, z normalizacją: 1 ≤ |m24| < 2
wykładnik 8-bitowy kodowany z przesunięciem o 27 − 1 = 127

bit wykładnik znormalizowana mantysa 24-pozycyjna
znaku przesunięty (pierwszy bit domyślny, zawsze równy 1)
(1 bit) (8 bitów) (23 bity)

Reprezentacja liczby w standardzie IEEE 754 jest następująca:

xIEEE754,32 = (−1)s ·m24 · 2c8−127

s - bit znaku liczby
c8 - wykładnik przesunięty o 127, jego zakres jest od -127 do
+128
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Liczba 2.75 w standardzie IEEE 754

Liczba 2.75 w standardzie IEEE 754 wynosi:

0|10000000|01100000000000000000000

Liczba w systemie dwójkowym z mantysą o 24 bitach odpowiada
liczbie o 7 cyfrach w systemie dziesiętnym.
Zbiór liczb maszynowych M ⊂ R jest zbiorem skończonym:

im większe t (liczba znaków mantysy), tym M jest liczniejszy dla
tego samego zakresu, jest więc ”gęściejszy”
im większe r (liczba znaków cechy, wkładnika), tym M pokrywa
większy zakres liczb, większy przedział na osi liczbowej
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Błędy zaokrągleń

Jeśli reprezentacja cechy jest dokładna (pokrywa cały interesujący
zakres liczb), tj. cr = c oraz oznaczając maszynowe przybliżenie liczby
x przez rd(x) (ang. rounding - zaokrąglenie), mamy

rd(x) = mt · 2c

Przybliżenie jest najlepsze, jeśli zachodzi relacja

|rd(x)− x | ≤ min
g∈M
|g − x |

czyli wartość bezwzględna różnicy przybliżenia rd(x) od rzeczywistej
wartości x jest mniejsza lub co najwyżej równa, niż wartość różnica
wartości bezwzględnej między rzeczywistym x a najbliższą jej liczbą
maszynową ze zbioru M .
Jest to spełnione dla zwykłego zaokrąglenia.
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Błędy zaokrągleń

Jeśli na pierwszej odrzucanej pozycji mantysy jest zero, to operacja
zaokrąglenia nie występuje (następuje obcięcie bitów) i mantysa mt
jest z niedomiarem nie większym niż 2−(t+1).

Jeśli na pierwszej odrzucanej pozycji mantysy jest jedynka, to
zaokrąglenie występuje i mantysa mt jest z nadmiarem nie większym
niż 2−(t+1). Odrzucana część mantysy jest z zakresu [2−(t+1), 2−t).

Interesują nas błędny względne reprezentacji zmiennopozycyjnej liczb.
Dla takiego błędu mamy

rd(x)− x
x

=
mt2c −m2c

m2c
=

mt −m
m
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Precyzja maszynowa

Zależność

| rd(x)− x
x

| =
|mt −m|
|m|

≤ 2−t (3)

jest uniwersalna, nie zależy od przyjętego wzorca normalizacji, gdyż
różne normalizacje różnią się tylko pomnożeniem mantysy przez
odpowiednią potęgę liczby 2, ulegają redukcji przy rozważaniu błędu
względnego.

Stąd:
maksymalny błąd względny reprezentacji zmiennoprzecinkowej zależy
jedynie od liczby bitów mantysy i nazywany jest dokładnością
maszynową (precyzją maszynową - ang. machine precision) i
oznaczany jest tradycyjnie przez eps.
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Precyzja maszynowa

Dla mantysy t-bitowej i zaokrąglania dokładność maszynowa
eps = 2−t .

Zależność (5) można dla każdej liczby x zapisać w równoważnej
postaci

rd(x)− x = x · ε, gdzie |ε| ≤ 2−t = eps

czyli
rd(x) = x(1 + ε), |ε| ≤ eps (4)

gdzie ε to liczba reprezentująca względny błąd zaokrąglenia liczby x .
Równanie (6) to fundamentalna zależność wykorzystywana w analizie
matematycznej.
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Standard IEEE 754

W standardzie IEEE 754 w formacie 64-bitowym (double precision)
mamy:

mantysa 52-bitowa, z normalizacją: 1 ≤ |m24| < 2
wykładnik 11-bitowy kodowany z przesunięciem o 210− 1 = 1023

bit wykładnik znormalizowana mantysa 53-pozycyjna
znaku przesunięty (pierwszy bit domyślny, zawsze równy 1)
(1 bit) (11 bitów) (52 bity)

Reprezentacja liczby w standardzie IEEE 754 jest następująca:

xIEEE754,64 = (−1)s ·m52 · 2c11−1023

s - bit znaku liczby
c11 - wykładnik przesunięty o 1023, jego zakres jest od -1023 do
+1024

Liczba w systemie dwójkowym z mantysą o długości 53 bity
odpowiada liczbie o 16 cyfrach w systemie dziesiętnym.

Wprowadzenie 50/69



Precyzja maszynowa

Aproksymację maszynową przez tzw. obcięcie (ang. truncation)
nazywa sie błędem obcięcia (ang. truncation error). Jego oszacowanie
wprowadza się tak samo, jak dla błędów zaokrąglenia, tylko dostajemy
błąd dwukrotnie większy, eps = 2−t+1 zamiast eps = 2−t

rd(x) = x(1 + ε), |ε| ≤ 2−t+1 = eps (5)

Stąd dla t = 53:

2−53+1 = 2−52 = 2, 220446E−16 = eps
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Arytmetyka zmiennopozycyjna

Cztery elementarne działania arytmetyczne:
dodawanie (+), odejmowanie (−), mnożenie (·), dzielenie (/).
Wynikiem działań na liczbach maszynowych jest na ogół liczba
maszynowa.
Przez „fl” oznaczymy wynik działania zmiennopozycyjnego,
wtedy wyniki elementarnych działań arytmetycznych możemy
zapisać w postaci:

fl(x ± y) = (x ± y) · (1 + ε),
fl(x · y) = (x · y) · (1 + ε),
fl(x/y) = (x/y) · (1 + ε)

gdzie |ε| ≤ eps.
Przyjmujemy, że błąd elementarnych operacji arytmetycznych to
jedynie błąd zaokrąglenia dokładniego wyniku tych operacji.
Wynika to ze standardu IEEE 754, który wymaga dakiej
dokładności operacji arytmetycznych.
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Arytmetyka zmiennopozycyjna

Podstawowe funkcje elementarne również realizowane są w
sposób zapewniający wysoką dokładność.
Przykładowo, pierwiastek kwadratowy: fl(

√
x) =

√
x · (1 + ε)

gdzie |ε| ≤ eps.

Dokładność maszynową eps można określić jako najmniejszą
dodatnią liczbę maszynową g taką, że zachodzi relacja
fl(1 + g) > 1
eps = min{g ∈ M : fl(1 + g) > 1, g > 0}

Stała eps w narzędzu GNU Octave: eps = 2.2204e − 16.
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Arytmetyka zmiennopozycyjna

Wykorzystywane w obliczeniach dane wejściowe to najczęściej
liczby obarczone błędami reprezentacji maszynowej.
Elementarne operacje arytmetyczne (całe ciągi tych operacji)
również wprowadzają błędy w trakcie obliczeń.
Błędy te ulegają propagacji i modyfikacji, może nastąpić
kumulacja błędów.
Całkowity błąd zadania obliczanego numerycznie jest z reguły
znacznie większy od dokładności maszynowej.
Błędy takie można analizować różnymi metodami, np.:

metodą probabilistyczną - zakładamy, że poszczególne błędy
jednostkowe są niezależne, można tutaj wyznaczyć np. błąd średni
metodą najgorszego przypadku - wyznaczamy tutaj oszacowanie
maksymalnego możliwego błędu
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Zadanie numeryczne - definicje

Zadania rozwiązywane numerycznie najczęściej nie występują
samodzielnie, ale pojedynczo lub grupowo, jako zadania częściowe
przy rozwiązywaniu złożonych problemów z różnych dziedzin
zastosowań. Mówimy wtedy o klasie zadań.

Termin zadanie numeryczne oznacza jasny i jednoznaczny opis
powiązania funkcjonalnego między danymi wejściowymi, czyli
zmiennymi niezależnymi zadania i danymi wyjściowymi, tj. szukanymi
wynikami.
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Zadanie numeryczne - przykład

Przykład 1

Określenie największego pierwiastka rzeczywistego równania

x3 + a2x2 + a1x + a0 = 0

ze współczynnikami rzeczywistymi a0, a1, a2 jest zadaniem
numerycznym. Wektor danych wejściowych jest następujący
(a0, a1, a2)T . Daną wyjściową jest pierwiastek równania x .
Przekształcenie P jest niejawnie określoną funkcją danych
wejściowych.
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Zadanie numeryczne - przykład

Przykład 2

Problem rozwiązania równania różniczkowego

d
dx

(dy
dx

)
= x2 + y 2

z warunkami brzegowymi

dla x = 0 y = 0,

dla x = 5 y = 1

nie jest zadaniem numerycznym (wg podanej wyżej definicji). Wynika
to stąd, że dane wejściowe są funkcją y, której nie można w żaden
sposób określić przez skończoną liczbę parametrów.
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Algorytm numeryczny - definicje

Łączny wpływ na obliczony wynik wszystkich błędów zaokrągleń,
występujących podczas realizacji algorytmu A, nazywamy błędem
wytworzonym przez algorytm A lub krócej błędem algorytmu A.

Oprócz oceny dokładności algorytmu ważną jego charakterystyką jest
koszt, mierzony najczęściej liczbą niezbędnych działań oraz
niezbędnym obciążeniem pamięci komputera. Innym miernikiem
kosztu algorytmu może być czas wykonywania obliczeń.
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Zadanie numeryczne

Matematycznie zadanie obliczeniowe można przedstawić jako pewne
odwzorowanie φ : Rn → Rm,

w = φ(d),

d = [d1d2 · · · dn]T - wektor danych wejściowych
w = [w1w2 · · ·wm]T - wektory wyniku, uzyskane rozwiązanie

W praktyce dysponujemy jedynie reprezentacjami maszynowymi
danych:

rd(di) = di(1 + εi)

gdzie |εi | ≤ eps, i = 1, . . . , n.
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Uwarunkowanie zadania - definicja

Zadanie obliczeniowe nazywamy źle uwarunkowanym (ang.
ill-conditioned), jeśli niewielkie (względne) zaburzenia danych zadania
powodują duże (względne) zmiany jego rozwiązania.

Wskaźnikiem uwarukowania (ang. condition number) nazywamy
wielkość charakteryzującą ilościowo maksymalny możliwy stosunek
(iloraz) względnego błędu wyniku do względnego błędu (zaburzenia)
danych.

Dla błędów względnych definicja ta dotyczy względnego wskaźnika
uwarunkowania (ang. relative condition number).
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Uwarunkowanie zadania - przykład 1

Mamy do policzenia iloczyn skalarny dwóch wektorów:
φ(a, b) =

∑n
i=1 aibi ,

Przypadek 1
a = [1 2 3], b = [2 6 − 5]
Mamy: w = φ(a,b) = 1 · 2 + 2 · 6 + 3 · (−5) = -1

Przypadek 2
a = [1.02 2.04 2.96], b = [2 6 − 5]
Mamy: w = φ(a,b) = 1.02 · 2 + 2.04 · 6 + 2.96 · (−5) = -0.52

Wniosek

Zmiana danych zadania nie przekraczająca 2% spowodowała zmianę
wyniku o 48%.
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Uwarunkowanie zadania - przykład 1
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Uwarunkowanie zadania - przykład 1

Jeśli wektor b zastąpimy wektorem [2 6 5], to uzyskamy następujący
wynik:
Przypadek 1
a = [1 2 3], b = [2 6 5]
Mamy: w = φ(a,b) = 1 · 2 + 2 · 6 + 3 · 5 = 29

Przypadek 2
a = [1.02 2.04 2.96], b = [2 6 5]
Mamy: w = φ(a,b) = 1.02 · 2 + 2.04 · 6 + 2.96 · 5 = 29.08

Wniosek

Zmiana danych zadania nie przekraczająca 2% spowodowała również
niewielką zmianę wyniku. Błądy wyniku był na tym samym poziomie
co zaburzenie danych wejściowych.

Uwarunkowanie zadania zależy od
konkretnych wartości danych, dla których to zadanie liczymy.
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Uwarunkowanie zadania - przykład 1
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Uwarunkowanie zadania - przykład 1
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Uwarunkowanie zadania - przykład 1
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Uwarunkowanie zadania - przykład 2

Mamy do policzenia wyrażenie: φ(a, b) = a2 + 2ab + b2,

Przypadek 1
a = −10, b = 11
Mamy: w = ...

Przypadek 2
a = −9.98, b = 11.2
Mamy: w = ...

O ile zmieniliśmy dane zadania?
Jak bardzo zmienił się wynik?

w = −102 + 2 · (−10) · 11 + 112 = 221− 220 = 1
w = (−10 + 11)2 = 1
w = (−9.98 + 11.2)2 = 1.4884
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Algorytm i jego numeryczne realizacje

Mamy trzy podstawowe, różne pojęcia:
Zadanie obliczeniowe (matematyczne): w = φ(d)
Algorytm A(d) obliczenia wyniku zadania φ(d), sposób
wyznaczenia wyniku zgodnie z jednoznacznie określoną
kolejnością wykonywania elementarnych działań arytmetycznych
Numeryczna realizacja fl(A(d)) algorytmu A(d), polegająca
na:

zastąpieniu liczb występujących w sformułowaniu A(d) ich
reprezentacjami zmiennopozycyjnymi,
wykonaniu operacji arytmetycznych w arytmetyce zmiennopozycyjnej
„fl” czyli w sposób przybliżony,
operacje arytmetyczne - działania elementarne, obliczanie wartości
funkcji standardowych.
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Przykład realizacji dwóch algorytmów

Mamy zadanie: φ(a, b) = a2 − b2

Zakładamy że rd(a) = a i rd(b) = b czyli zakładamy brak błędów
reprezentacji danych. Interesuje nas tylko wpływ błędów
elementarnych operacji arytmetycznych.

Mamy dwa algorytmy:
A1(a, b) = a · a − b · b
A2(a, b) = (a + b) · (a − b)
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Realizacja numeryczna algorytmu A1

Algorytm: A1(a, b) = a · a− b · b
Realizacja numeryczna algorytmu A1(a,b):

fl(A(a, b)) = fl [(a · b)− (b · b)] = fl [fl(a · a)− fl(b · b)] =

[a2(1 + ε1)− b2(1 + ε2)](1 + ε3) = . . . =

= a2 − b2 + a2ε1 − b2ε2 + (a2 − b2)ε3 =

= (a2 − b2)(1 +
a2ε1 − b2ε2

a2 − b2
+ ε3) = (a2 − b2)(1 + δ1)

gdzie

δ1 =
a2ε1 − b2ε2

a2 − b2
+ ε3

|δ1| = |a
2ε1 − b2ε2
a2 − b2

+ ε3| ≤
a2 + b2

|a2 − b2|
eps + eps
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Realizacja numeryczna algorytmu A2

Algorytm: A2(a, b) = (a + b) · (a− b) Realizacja numeryczna algorytmu
A2(a,b):

fl(A(a, b)) = fl [(a + b) · (a− b)] = fl [fl(a + b) · fl(a− b)] =

[(a + b)(1 + ε1) · (a− b)(1 + ε2)](1 + ε3) = . . . =

(a2 − b2)(1 + ε1 + ε2 + ε3) = (a2 − b2)(1 + δ2)

gdzie
δ2 = ε1 + ε2 + ε3

|δ2| = |ε1 + ε2 + ε3| ≤ 3eps
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Realizacja numeryczna algorytmów A1 i A2

algorytm A1 posiada gorsze własności numeryczne

dla a2 ≈ b2 może dojść do silnego, wynoszącego wiele rzędów
wielkości, wzrostu błędu względnego δ1
algorytm A2 jest niewrażliwy na wartość danych a i b

wartość błędu bezwzględnego δ2 nie zależy od danych wejściowych
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