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Curs 20022003 

Presentació i Ob jectius de l'assignatura 

A l'assignatura d'Analisi Nurnerica s'estudiaran metodes numerics per a resoldre al- 
guns dels problemes bkics que s'acostumen a presentar en el calcul científic com poden 
ser, la resolució de sistemes d'equacions, I'aproximació mínim quadrhtica o la resolu- 
ció d'equacions diferencials ordinhies. L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant 
conegui aquests metodes des del seu fonament matemhtic, estudiant les propietats de 
convergencia i estabilitat i I'estimació del's errors, fins a la seva aplicabilitat i possibles 
lirnitacions. A les classes de problemes es treballaran els aspectes anaiítics dels metodes 
i es resoldran problemes senzills qiie, com a molt, requereixin l'ús d'una calculadora. 
A les sessions practiques, l'estudiant haurh d'implementar alguns dels metodes estudi- 
ats. L'objectiu és que les prktiques siguin un complement per a entendre millor els 
metodes numerics. En aquest sentit, les practiques permeten posar de manifest en dife- 
rents exemples, les propietats de convergencia i estabilitat estudiades analíticament en 
les classes de teoria i de problemes. També serviran per a comparar diferents metodes 
per a resoldre un mateix problema. Per altra part, es pretén que l'alumne es familiaritzi 
amb l'ús de l'ordinador per a resoldre problemes concrets. Amb aquesta finalitat l'assig- 
natura es complementa amb la realització d'un treball prktic consistent en la resolució 
d'un determinat problema que requereixi desenvolupar un programa d'ordinador. 

Programa 
1. Solució numerica de sistemes d'equacions 

METODES ITERATIUS PER SISTEMES LINEALS 

Metodes de Jacobi i Gauss-Seidel. Convergencia 

EL METODE QR PER A LA SOLUCIÓ DE SISTEMES LINEALS I SISTEMES LINEALS SO- 
BREDETERMINATS 

CALCUL DE VALORS I VECTORS PROPIS 
Localització (Teorema de Gershgorin). Metodes de J m b i  i QR. Metode de la potencia i de 
la potencia inversa desplqada 

SISTEMES D'EQUACIONS NO LINEALS 
Metodes iteratius: construcció i convergencia. Metode de Newton. Metodes de la secant 
multidimensionals (metode de Broyden). Optimització. 



2. Solució numerica d'equacions diferencials 

PROBLEMA DE VALOR INICIAL PER EQUACIONS DIFERENCIALS ORDINARIES 
Mbtodes de Runge-Kutta. Mbtodes de multípas. Metodes predictor-corrector. Con- 
sistencia, convergencia i estabilitat 

3. Aproximació de funcions 
APROXIMACIÓ MÍNIM QUADRATICA 

Casos continu i discret. Equacions normsls 

FAMÍLIES DE POLINOMIS ORTONORMALS 
Existencia i propietats. Polinomis de Legendre i Chebyshev. Aplicació: Fórmules d'inte- 
gració gaussianes 
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Professors 

Teoria: Lluís Alseda (Despatx: C1-116); Problema: Jordi Villadelprat (Despatx C1- 
320); Praictiques: Joan Torregrossa (Despatx C1-306). Horari de consultes a determinar. 



Plana Web de l'assignat ura: h t t p  : //mat . uab . es/alseda/calcnum/ 

Avaluació 

Un examen el dia 29 de Novembre de 2001, que ponderara un 15% a la nota del curs 
sempre que la nota obtinguda sigui superior a la de l'examen final, un examen final de 
tota la materia, que ponderara un 65% a la nota del curs si la nota de l'examen de mig 
semestre es superior i un 80% en cas contrari; i un treball prktic que ponderara un 20% 
a la nota del curs. Cada prova es puntuara entre O i 10. La prova del treball prktic es 
considerara superada si la qualificació obtinguda és més gran o igual que 5. Si no s'ha 
superat la prova del treball prktic l'assignatura es considerara suspesa. 

Entrega i avaluació del treball practic Caldra presentar el treball en els períodes 
usuals d'exknens en la data que es fara pública oportunament. 

Les practiques. Hi haura 6 sessions de prktiques de 2 hores que tindran lloc al La- 
boratori Docent del Departament de Matematiques (Sala C1-338). 
Al final de cada prktica l'alumne entregara el qüestionari corresponent sobre el desenve 
lupament del treball realitzat durant la sessió de practiques. Aquest fulls seran utilitzats 
en l'avaluació del treball prktic. 


