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Интерполационна задача на Лагранж. Формула на Лагранж, представяне и оценка
на грешката. Крайни и разделени разлики, интерполационни формули на Нютон.
Най-добри приближения в хилбертови пространства. Приложения – най-добри
средноквадратични приближения, метод на най-малките квадрати.
Интерполационни квадратурни формули – представяне и оценка на грешката им.
Формули на правоъгълниците, трапеците и Симпсон.
Квадратурна формула на Гаус - представяне и оценка на грешката.
Итерационни методи за решаване на нелинейни уравнения.
Итерационни методи за решаване на системи линейни уравнения. Норми на
матрици.
Числени методи за намиране на собствени стойности и собствени вектори на
матрица.
Едностъпкови мрежови методи за задачата на Коши за обикновени диференциални
уравнения. Метод на Рунге за практическа оценка на грешката.
Многостъпкови диференчни методи – методи от тип Адамс, предикторнокоректорни методи. Устойчивост и монотонност.
Диференчни методи за гранична задача за обикновени диференциални уравнения
от II ред.
Вариационни методи за решаване на уравнения. Метод на Ритц за гранична задача
за обикновени диференциални уравнения от II ред.
Линейни крайни елементи за гранична задача за обикновени диференциални
уравнения от II ред.
Двуслойни схеми за уравнението на топлопроводността. Изследване на
устойчивостта.
Диференчни методи за задача на Дирихле за уравнението на Поасон. Принцип за
максимума. Устойчивост и сходимост.
Диференчни методи за уравнението на струната. Устойчивост.
Метод на крайните елементи за елиптични ЧДУ от втори ред. Матрици на маса и
коравина. Спектрално число на обусловеност.
Числено решаване на интегрални уравнения. Постановка на задачата. Заменяне на
интеграла с квадратурна формула.
Генератори на псевдослучайни числа.
Монте Карло методи за пресмятане на обикновени интеграли. Точност. Методи за
намаляване на дисперсията.
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