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U  אנליזה נומרית
UNumerical Analysis 

 
UהיקףU :3 + 'ת' , סמסטרא'  1 ש 
Uנקודות זכותU    :3.5 
Uדרישות קדםU .תכנות, משוואות דיפרנציאליות רגילות :

 
U  2 (1שבוע  :(מערכות מספרים שעותU) ייצוג מספרים שלמים ושברים. אריתמטיקה צפה :Floating 

Point  .שגיאה אבסולוטית ושגיאה יחסית, התכנסות, מוצגת היטב .(
 

U שעות):4 (2,3שבועות U  Uאינטרפולציה, פולינומי אינטרפולציהU מבנה הפולינום, צורת לגרנג', יחידות :
פולינום האינטרפולציה. צורת ניוטון, הערכת השגיאה בשיטת ניוטון. טבלאות הפרשים לפולינום 

. Splinesהאינטרפולציה. המקרה של נקודות ברווחים שווים. אינטרפולצית הרמיט. 
 

: אינטרפולצית ניוטון: בניית טבלת ההפרשים הסופיים  ופולינום  ראשוןMATLABתרגיל 
האינטרפולציה בצורת ניוטון. 

 
U שעות):6 (4,5שבוע U ,משוואות לא לינאריות: פתרון משוואה לא לינארית, שיטות איטרטיביות  

משפט נקודת השבת, שיטת ניוטון ושיטת המיתר. 
 

U שעות):7 (6,7שבועות U  U:גזירה ואינטגרציה נומריתU שיטות גזירה והערכת שגיאה. אינטגרציה נומרית 
והערכת שגיאה. שיטת המלבן, שיטת הטרפז, שיטות אינטגרציה מורכבות (חלוקה לקטעים). 

פולינומים אורתוגונליים, אינטגרציה של גאוס. השוואה בין השיטות. 
 

: השוואת שיטות אינטגרציה: כלל הטרפז, כלל סימפסון ואינטגרצית גאוס  שני MATLABתרגיל 
(באמצעות פולינומי לג'נדר). 

 
U שעות):3 (8שבוע U  Uקירוב ריבועים מינימליU נורמה המושרית ע"י מכפלה פנימית. קירוב ריבועים :

מינימלי.  
 

U שעות):8 (9-11שבועות U U:מערכות לינאריותU ,פתרון מערכת משוואות לינאריות. אלימינציה 
Pivoting -נורמה, שיטות איטרטיביות וקירובים. יציבות נומרית ו .Condition Number קירוב .

. SVDערכים עצמיים, 
 

U שעות):6 (12,13שבועות U  U:משוואות דיפרנציאליות רגילותU משוואת הפרשים. סכימת אוילר. אנליזת 
השגיאה לסכימת אוילר. שיטת טיילור לקירוב משוואה דיפרנציאלית. הערכת שגיאה. שיטות צעד 

 Backwards)). סכימות רב צעדיות, סכימת אוילר אחורית 4 ומסדר 2אחד (רונגה-קוטה מסדר 
Euler)  סכימת ,Crank-Nicholson סכימת , Leap-Frog  .התכנסות ויציבות . 

 
: שיטות נומריות לקירוב מד"ר: השוואה בין שיטת אוילר, שיטת רונגה- שלישי MATALBתרגיל 

. Leap-Frog וסכימת ה- 2קוטה מסדר 
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U:שקלול הציון 
 

 חובת הגשת תרגילים.   75%
 ציון בחינה. 95%לפחות 
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