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1 Úvod

Tento ǔcebný text vznikol ako sprievodný text k prednáškam o algoritmoch vo ve-

deckotechnických výpǒctoch. Je myslený ako stručný a prehl’adný a mnohokrát

má slúžit’ skôr na pripomenutie toho, ǒcom sa na prednáškach hovorilo alebo

možno ako motivácia k d’alšiemu štúdiu. Text neptrešiel žiadnou jazykovou úp-

ravou, terminológia je inšpirovaná praxou a zohl’adňuje zvyklosti vychádzajúce

zo slangu v branži možno viac, ako rigídny pohl’ad jazykovedcov pripúšt’a (ri-

gídny pohl’ad jazykovedcov mi je vo všeobecnosti dost’ l’ahostajný, takže ani v

prípade tohoto textu som svoje zvyky nemenil). V texte tiež niekedy používam

jazykové prostriedky nevhodné do štandardných učebníc, ako napríklad ironické

poznámky, alebo zl’aȟcujúce komentáre. Ich jedinou úlohou je trocha odl’ahčit’ a

spestrit’ text a rozhodne som sa snažil vyhýbat’ urážlivým alebo nevhodným po-

známkam, ktoré by sa mohli niekoho dotknút’. Ospravedlňujem sa, ak sa mi to

niekedy nepodarilo.

Mnohokrát bolo tiež snahou (zámernou) skôr prediskutovat’problematické

črty popisovanej metodiky skôr, než nejaký vyčerpávajúci ǔcebnicový výklad.

Zárověn by som sa chcel pod’akovat’ VladoviČernému, ktorý si materiál pre-

čítal a vytkol mi mnohé chyby a nedostatky, odstránením ktorých som vylepšil

výsledný produkt.

2 Motivácia

Na úvod by sme mohli možno položartom poznamenat’, že veci, ktoré sa dali obja-

vit’ alebo skonštruovat’, bez pomoci výkonných počítǎcov, boli už dávno skonštru-

ované alebo objavené.Ťažko možno dnes očakávat’, že nejaký významný vedecký

objav by bol urobený bez masívnych výpočtov alebo bez ešte masívnejšieho spra-

covania experimentálne získaných dát. Tiež asi nikto nečaká, že pri konštrukcii

moderného automobilu, lietadla alebočohokol’vek iného nebol použitý pri ná-

vrhu dizajnu pǒcítǎc alebo že niektorá súčiastka nebola vyrobená na presných,

digitálne riadených strojoch.



Obr. 1: Systém Phalanx je príkladom systémov, ktoré si bez počítǎca neporadia,

lebo musia reagovat’ naozaj rýchlo ;-)



Obr. 2: Urýchl’ovǎc LHC v CERNe

Aj nám sačasto stáva, že sme postavení pred problém, ktorý máme riešit’ po-

mocou výpǒctovej techniky. V sú̌casnom období máme k dispozícii profesionálne

vytvorené numerické knižnice alebo špecializované programy. Zdalo by sa, že

bežný užívatel’ nie je odkázaný na tvorbu vlastných kódov a že detailná znalost’

v tejto oblasti je výlǔcne doménou profesionálnych numerických matematikov -

programátorov. Plnohodnotné využitie programov a aplikácia výsledkov si však

vyžaduje znalost’ mechanizmov̌cinnosti používaných programov a algoritmov

ako takých a napriek univerzálnosti a širokému spektru dnesdostupného prog-

ramového vybavenia, špičkový experimentálne alebo teoreticky zameraný vedec

musí pre riešenie problémov vo svojej oblasti tvorit’ niekedy aj vlastný software,

hoc aj s využitím dostupných knižníc.

Algoritmy v tejto oblasti sú̌castokrát triviálne, avšak treba si uvedomit’, že

ich využitie je nevyhnutné (alebo aspoň ovel’a efektívnejšie) v prípade, že máme

vel’ký objem dát alebo málǒcasu na ich spracovanie, preto sa na ne treba pozerat’

práve z tohoto uhla pohl’adu. Napríklad systém na ochranu vojenskej lode pred

protilodnými raketami musí v priebehu zhruba sekundy zamerat’ (radarom) a zni-



čit’ objekt letiaci častokrát vysoko nadzvukovou rýchlost’ou (t.j. rýchlejšie ako

strela z pištole) a to naozaj bežnýčlovek nezvládne (pod pojmom bežnýčlovek

nemáme na mysli filmového hrdinu stvárneného Chuckom Norrisom) a riadenie

počítǎcom je nevyhnutné. Pointa použitia nejakého algoritmučastokrát totiž nie

je v jeho ultrasofistikovanosti, alěcasto iba vo využití faktu, že aj zložité prob-

lémy sa dajú riešit’ rýchlym sledom vel’kého množstva jednoduchých operácií.

Mnohé smery výskumu proste vyžádujú masívne spracovanie dát. Vel’ké objemy

dát dostávame napríklad pri experimentoch v oblasti fyzikyelementárnycȟcastíc,

kde by sme si bez masívneho nasadenia výpočtovej techniky naozaj nedokázali

poradit’ čo i len s konštrukciou daných zariadení, o spracovaní dát ani nehovo-

riac. Napríklad experimenty na urýchl’ovači LHC v CERNe budú pǒcas svojho

behu produkovat’ zhruba GigaByte dát každú sekundu a za rok budeme musiet’

spracovávat’ desiatky PetaBytov dát. Napriek masívnemu nasadeniu výpǒctovej

techniky si experimenty takéhoto rozsahu vyžadujú dlhé roky prípravy a práce.

Po absolvovaní kurzu, pochopitel’ne, ešte nebudete expertmi v danej oblasti,

to vyžaduje okrem ovel’a vä̌cšieho objemu poznatkov, ako sa dá odprednášat’ za

semester, najmä skúsenosti. Kurz má byt’ skôr prehl’adný a mal by posluchá-

čom nechat’ takpovediac nahliadnut’ do kuchyne a získat’ istý obraz o praktickej

stránke veci. Dôležité je totiž mat’ istý nadhl’ad a vediet’, kedy sa ktorá metóda

dá úspešne použit’, aké sú prípadné potenciálne problémy alebo limity použitel’-

nosti danej metódy. Ako si na mnohých príkladoch v rámci tohoto kurzu ukážeme,

potenciálne "nebezpečenstvo"prameniace z numerickej nestability alebo zaokrúh-

l’ovacích chýb na nášcíha aj pri použití algoritmov, ktoré by sme na prvý pohl’ad

prhlásili za triviálne aj na stredoškolskej úrovni.
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iba s wikipédiou, ale pri jej použití si je tiež treba pamätat’, že sa nejedná vždy o

systematické informácie, podobne, ako je tomu v tomto texte.



4 Problematika presnosti vo vedeckotechnických vý-

počtoch

Asi prvá vec, ktorú si musíme uvedomit’ je skutočnost’, že nǐc, čo poznáme z

bežnej skúsenosti, nie je presné, všetko poznáme iba približne, presné pojmy sú

snád’ iba našou abstrakciou.

V matematike sme zvyknutí pracovat’ s pojmom reálnychčísel a naǔcili sme

sa tento pojem intuitívne chápat’. Množina reálnychčísel je spojitá a nekonečná.

Čísla, s ktorými pracuje procesor (CPU) sú naopak diskrétne, celé alebo "floating

point"(tento pojem používam radšej ako názov desatinnéčíslo, lebo sústava, s

ktorou pracuje pǒcítǎc oby̌cajne nie je desiatková). Reprezentáciačísla v pǒcítǎci

je obmedzená hardwarom alebo softwarom (napr. počet a vel’kost’ registrov CPU,

spôsob manipulácie šcíselnými typmi u kompilátorov vyšších programovacích

jazykov atd’.)

Z vyššieuvedených dôvodov treba mat’ pri numerických výpočtoch vždy na

pamäti, že presnost’ našich výpočtov je vždy koněcná. Táto limitovaná presnost’

jednotlivých úkonov v pǒcítǎci nám môže za nepriaznivých okolností aj úplne

numericky znehodnotit’ výsledok, napriek tomu, že použitéalgoritmy sú matema-

ticky korektné a nikde sa nenachádza žiadna logická chyba. Zlý výsledok dosta-

neme napríklad nahromadením zaokrúhl’ovacích chýb.

Pǒcítǎcový program, pokial’ je úspešne ukončený jeho beh, nám spravidla ne-

jaký výsledok dodá, ale interpretácia tohoto výsledku je dodnes výlǔcne doménou

l’udského myslenia. A pochopitel’ne, ak použijeme zlé vstupné dáta, výsledok ne-

môže byt’ dobrý. V pǒcítǎcovom slangu sa to označuje ako GIGO (Garbage In,

Garbage Out). Inými slovami, aj kvalitne naprogramovaný algoritmus nám môže

dat’ zavádzajúci až nezmyselný výsledok, ak je nepatrične aplikovaný.

Základnými zásadami sú

• zdravý "sedliacky"rozum

• dôsledna kontrola, a to nie iba matematická, ale aj logická kontrola konzis-

tentnosti



• použitie názorných metód kontroly (obrázky, grafy)

• znalost’ danej oblasti, v ktorej pracujeme

• neustála verifikácia výsledkov pri aplikácii v praxi

4.1 Zaokrúhl’ovacie chyby

Základná vec, na ktorú si v praktickej numerike (máme na mysli prácu s pǒcíta-

čom) treba dávat’ pozor sú zaokrúhl’ovacie chyby.Čo je zaokrúhl’ovanie vie isto

každý, ale nie každý si uvedomí (hoci je to logické), že ak sčítam milión zvyš-

kov po zaokrúhl’ovaní nahor, tak dostanemčíslo milónkrát vä̌cšie, ako bol ten

nepatrný a zanedbatel’ný zbytok, ktorý sme ignorovali a toto číslo sa nám pripo-

číta k výsledku. A niekedy je to celé ešte nenápadnejšie a nečakanejšie, ako si to

môžeme ilustrovat’ na nasledovnom príklade.

4.1.1 Poǔcný príklad na presnost’ čísel v pǒcítačovej reprezentácii

Zaokrúhl’ovacie chyby nám niekedy vznikajú aj tam, kde by jeden vôbec něcakal,

že sa zaokrúhl’uje.

• na úvod si predstavme, že chceme v desatinnýchčíslach vyjadrit’číslo 1

3

– bude to 0.3

– ... alebo 0.33 (presnejšie)

– ... alebo 0.33333333333333 (ešte presnejšie)

– ale nikdy pomocou desatinnýchčísel nevyjadríměcíslo 1

3
presne !(to

je triviálne)

• teraz pod’me k binárnym̌císlam

– desiatkové 1,2,3,4,5,6,7... sú binárne 1,10,11,100,101,110,111....

– a teda binárne floating pointčísla 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 sú desiat-

kovo 1

2
, 1

4
, 1

8
, 1

16
......



– tedačíslo 0.1 (t.j. 1

10
) z desiatkovej sústavy nevieme v dvojkovej sú-

stave presne zapísat’ ako floating pointčíslo s koněcným pǒctomčís-

lic, podobne ako v desiatkovej sústave1

3
! (to je logické)

– takže desiatkové̌císlo 1

10
bude v CPU reprezentované binárnymčís-

lom:

– 0.0001100110011001100110011001100110011001100110011......

• berúc do úvahy uvedené fakty, by nás vôbec nemalo prekvapit’, ked’ sa v po-

čítǎci po zaokrúhlení miestǒcísla 0.1.... objaví̌císlo 0.10000000000000001,

ked’že máme k dispozícii iba konečný pǒcet bitov !

• po prevode na dvojnásobnú presnost’ sa nám môže napríklad stat’, že dosta-

neme:

0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625 !!

• uvedený príklad bol reálny s použitím programovacieho jazyka Python

• IT’S NOT BUG. IT’S FEATURE !



5 Pravdepodobnost’, štatistické metódy a štatistické

spracovanie experimentálnych dát

5.1 Experiment a spracovanie experimentálnych dát

Pod experimentálnymi dátami sa v širšom kontexte rozumejú výsledky získané

meraním, pozorovaním, prieskumom alebo nejakou podobnou metódou. Pre nás

v tejto kapitole nebude dôležité, ako sme dáta získali, budeme mat’ na pamäti iba

fakt, že sú to dáta opisujúce niečo z reálneho sveta. Takétoexperimentálne dáta

súVŽDY už v okamihu namerania alebo iného získania zat’ažené chybami, ktoré

môžeme v prvom priblížení rozdelit’ na

• systematické chyby

• štatistické chyby

Pod systematickými chybami rozumieme veci ako je zlá kalibrácia prístro-

jov alebo iné chyby meracích zariadení, ktoré sa prejavujú určitým konkrétnym

spôsobom. Nie vždy je ich možné odhalit’ a/alebo odstránit’. Štatistické chyby

vznikajú v dôsledku koněcnej presnosti l’ubovol’nej, aj tej najsofistikovanejšej,

meracej aparatúry. Presnost’ môžeme zvýšit’ opakovaným meraním aj mierne za

hranice presnosti meracej aparatúry, ale istej chyby sa dopúšt’ame aj tak. Túto

chybu vieme vy̌císlit’ (alebo lepšie povedané odhadnút’) použítím metód mate-

matickej štatistiky.

Pri interpretácii takýchto výsledkov pristupujú k týmto dvom druhom chýb aj

potenciálne chyby použitej metódy spracovania. Ak sa jednáo chyby dané ne-

presnost’ou konštánt alebo nedokonalejči nie celkom patrǐcne použitej metódy,

premieta sa nám to spravidla do systematiky. Naopak, neschopnost’ korektne šta-

tisticky spracovat’ (napríklad pre nedostatokčasu alebo výpǒctovej kapacity) sa

nám premietne spravidla do zhoršenej štaistiky.

Dôležité !Experimentálne výsledky majú zmysel, ked’ okrem nameranejhod-

noty uvádzame, s akou presnost’ou sme dané dáta namerali, ináč je ich d’alšie

použitie problematické. Pre správne ohodnotenie štatistických chýb je potrebné



používat’ presne definované postupy, ktoré sú založené na poznatkoch z teórie

pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Pre správne ohodnotenie systematic-

kých chýb je potrebné detailne poznat’ použitú metodiku merania a technické de-

taily. Pre elimináciu chýb použitej metódy spracovania je treba mat’ dobré teore-

tické znalosti o podstate skúmaného javu a je dobré oboznámit’ sa s najnovšími

výsledkami prác v danej oblasti, prípadne konzultovat’ vlastné výsledky a metódy

ich spracovania s kolegami - odborníkmi.

5.2 Pravdepodobnost’ - základné pojmy

• Náhodný jav (event)- jav, ktorý môže viest’ k viacerým výsledkom

• Náhodná premenná- číselný výsledok náhodného javu

ak v experimente môžeme dostat’ n rôznych výsledkovx1 − xn, potom prav-

depodost’ nameraniai-teho možného výsledkuxi definujeme ako relatívnu frek-

venciu, s ktorou tento výsledok meriame pri vel’mi vel’kom počte meraní. Ak

sax mení spojite, potom pravdepodobnost’, žex bude namerané v intervale<

x, x+ dx > je daná funkciou

f(x)dx - nazývanou hustota pravdepodobnosti.

potom pravdepodobnost’, žex ∈< a, b > je definovaná ako:

P (x ∈< a, b >) =

b
∫

a

f(x)dx

Pravdepodobnost’ má nasledovné vlastnosti (pre diskrétnya spojitý prípad):

• Pravdepodobnost’P (xi) aleboP (x ∈< a, b >) sa vyjadrujěcíslom z inter-

valu< 0, 1 >

• je normovaná na 1

P (x1 ∪ ... ∪ xi ∪ ..... ∪ xn) = 1



∞
∫

−∞

f(x)dx = 1

• platí preňu že

P (xi ∪ xj) = P (xi) + P (xj)

kde predpokladáme, žexi axj sa navzájom vylǔcujú

P (x ∈< a, b > ∪ x ∈< c, d >) =

=

b
∫

a

f(x)dx+

∫ d

c

f(x)dx = P (x ∈< a, b >) + P (x ∈< c, d >)

kde predpokladáme, že< a, b > a< c, d > sa neprekrývajú

distribučná funkciaktorá nám vyjadruje pravdepodobnost’, žex ≤ a je defi-

novaná ako

F (a) =

a
∫

−∞

f(x)dx

5.3 Momenty

5.3.1 Jednorozmerný prípad

Predpokladajme, že máme jav, v ktorom je výsledkom jedna náhodná premenná

riadiaca sa hustotou pravdepodobnostif(x)

Teraz si zadefinujeme veličiny, zvané momenty. Ide nám teraz o prosté zave-

denie si pojmov, ktoré budeme neskôr používat’. Snažíme sa pochopit’, aký majú

momenty význam.



• n-tý momentrozdeleniaαn je daný ako

αn =

∞
∫

−∞

xn · f(x)dx

Toto bola definícia momentu. My sa budeme teraz konkrétne zaoberat’ pr-

vým momentom, ktorého význam by mal byt’ každému intuitívnejasný.

• prvý momentnazývamestredná hodnotaµ

µ =

∞
∫

−∞

x · f(x)dx

Pre diskrétne spektrum pravdepodobností prejde tento integrál na sumu a

vzt’ah ktorý dostaneme, by mal byt’ notoricky známy snád’ užzo strednej

školy. Jedná sa o váhovaný aritmetický priemer.

Teraz príde d’alšia definícia, definícia centrálneho momentu. My sa opät’

budeme podrobnejšíe zaoberat’ iba jedným z nich, a to druhýmcentrálnym

momentom. Takže:

• n-tý centrálny momentnejakého štatistického rozdelenia, definovaný vzhl’a-

dom na strednú hodnotuµ je daný ako

σn =

∞
∫

−∞

(x− µ)n · f(x)dx

• druhý centrálny moment nazývame disperziaσ2

σ2 =

∞
∫

−∞

(x− µ)2 · f(x)dx

• odmocninu z disperzieσ2 nazývamestredná kvadratická odchýlka.



S pojmom strednej hodnoty a strednej kvadratickej odchýlkyste sa už iste

stretli, preto nebudem urážat’čitatel’a podrobnejšou diskusiou na objasne-

nie zmyslu a použitia týchto pojmov.

• Pre diskrétne rozdelenie pravdepodobnosti je stredná hodnota a stredná kvad-

ratická odchýlka definovaná preN možných výsledkov ako

µ =
N
∑

j=1

xj · P (xj)

σ2 =
N
∑

j=1

(xj − µ)2 · P (xj)

5.3.2 Dvoj a viacrozmerný prípad

Teraz predpokladajme, že máme jav, v ktorom je výsledkom dvealebo viac náhod-

ných premenných riadiacich sa hustotou pravdepodobnostif(x, y) resp.f(x1, x2, .., xn)

Ak máme hustotu pravdepodobnosti dvoch náhodných premenných f(x, y),

zavádzame pojem tzv. marginálnej pravdepodobnosti, ktoráje definovaná ako

f1(x) =

∞
∫

−∞

f(x, y) dy

• stredná hodnotax je potom definovaná ako

µx =

∞
∫

−∞

x · f1(x) dx =

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

x · f(x, y) dy dx

analogicky to platí aj prey.

Analogickým spôsobom, ako pri jednej premennej môžeme zaviest’ mo-

menty, prǐcom momentom prvého rádu je horeuvedená stredná hodnota. Pre

praktické použitie je dôležitý centrálny moment druhého rádu a zmiešaný

centrálny moment druhého rádu, ktorý nazývamekovariancia.



• Centrálne momenty sú definované ako

σ2

x =

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

(x− µx)
2 · f(x, y) dy dx

a analogicky prey.

• Zmiešané momenty sú definované ako

Cov(x, y) =

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

(x− µx) · (y − µy) · f(x, y) dy dx

....prǐcom, pochopitel’ne,Cov(x, y) = Cov(y, x)

pomocou kovariancií môžeme definovat’ mieru korelácie veličínx, y ρxy

• Miera korelácieρxy je potom definovaná ako :

ρxy =
Cov(x, y)

σx · σy

Dve náhodné premenéx, y sú nezávislé iba ak platíρxy = 0.

Analogicky pre funkciun premennýchx1 − xn môžeme zaviest’ stredné

hodnoty pre jednotlivé premenné a tiež aj druhé centrálne momenty, ktoré

sú definované ako

Cov(xi, xj) =

∞
∫

−∞

...

∞
∫

−∞

(xi − µi) · (xj − µj) · f(x1, x2, ...xn) dx1 .... dxn

• variancia V ar(xi) = Cov(xi, xi)

tieto druhé centrálne momenty môžeme zostavit’ do maticek × k, ktorú

nazývamekovariančná matica



Cov(x) =









V ar(x1) · · · Cov(x1, xn)
...

...

Cov(xn, x1) · · · V ar(xn)









.

Ak sú premennnéx1 − xk navzájom nezávislé, potom sú nenulové iba dia-

gonálněcleny tejto matice.



5.4 Niektoré dôležité štatistické rozdelenia

V d’alšom texte si spomenieme niektoré dôležité štatistické rozdelenia. Štatistické

rozdelenia nám definujú nasledovné charakteristiky pre nimi sa riadiace udalosti:

• funkciu hustoty pravdepodobnosti

• strednú hodnotu

• disperziu

5.4.1 Rovnomerné rozdelenie

Toto je asi to najjednoduchšie rozdelenie. Opisuje nám l’ubovol’ný jav, pri ktorom

dostávame najakú náhodnú veličinu (na celom intervale, na ktorom môže nadobú-

dat’ nenulové hodnoty) s rovnakou pravdepodobnost’ou. Rovnomerné generátory

náhodnýcȟcísel sú vel’mi dôležitým softwarovým nástrojom pre rôzne typy ve-

deckých výpǒctov a budeme sa s nimi ešte podrobnejšie zaoberat’.

Hustota pravdepodobnosti tohoto rozdelenia je definovaná ako

f(x; a, b) =
1

b− a
pre x ∈< a, b >

f(x; a, b) = 0 pre x ∈ < −∞, a) a x ∈ (b,∞ >

stredná hodnota a disperzia sú

x̄ =
a + b

2
σ2 =

(b− a)2

12

5.4.2 Binomické rozdelenie

Ak náhodná velǐcina môže nadobúdat’ dve hodnoty (napr. výsledok pri hádzaní

mincou), pravdepodobnost’ je popísaná binomickým rozdelením. Ak pravdepo-

dobnost’ získat’ uřcitý výsledok jep, potom pravdepodobnost’ získaniar týchto

výsledkov zn pokusov bez ohl’adu na poradie je daná binomickým rozdelením.

Hustota pravdepodobnosti tohoto rozdelenia je definovaná ako

f(r;n, p) =
n!

r! · (n− r)!
· pr · (1− p)n−r r = 0, 1, 2, 3 . . . , n p ∈< 0, 1 >



stredná hodnota a disperzia sú

r̄ = n · p σ2 = n · p · (1− p)

5.4.3 Poissonovo rozdelenie

Poissonovo rozdelenie nám udáva pravdepodobnost’ nájdenia právek javov v da-

nom intervale, napr. v priestore alebo včase, pokial’ javy nastávajú nezávisle na

sebe. Toto rozdelenie sa používa obyčajne na opis experimentálnych hodnôt, ktoré

reprezentujú pǒcet udalostí, pozorovaných za jednotkučasu.

Hustota pravdepodobnosti tohoto rozdelenia je definovaná ako

f(k;µ) =
µk · e−µ

k!
k = 0, 1, 2, 3...., µ > 0

stredná hodnota a disperzia sú

k̄ = µ σ2 = µ

5.4.4 Normálne rozdelenie (Gauss)

Normálne rozdelenie je tiež nazývané Gaussovým rozdelením. Toto rozdelenie je

asi najdôležitejším rozdelením z pohl’adu spracovania experimentálnych dát, lebo

popisuje náhodné pozorovania pre väčšinu experimentov. Jeho dôležitost’ je do

znǎcnej miery daná aj tzv. centrálnou limitnou vetou.

Hustota pravdepodobnosti tohoto rozdelenia je definovaná ako

f(x;µ, σ) =
1

σ ·
√
2π

· e−
(x−µ)2

2σ2 σ > 0

stredná hodnota a disperzia sú

x̄ = µ σ2 = σ2



Obr. 3: Poissonovo rozdelenie (m == µ zo vzt’ahu v texte)

Obr. 4: Normálne rozdelenie (preµ = 0)



5.4.5 Testovanie štatistických hypotéz

Skôr, než sa dostaneme k poslednému rozdeleniu, ktoré si v tomto kurze spome-

nieme (rozdelenieχ2), povieme si niěco o testovaní štatistických hypotéz. Možno

to tu bude pôsobit’ trocha rušivo, ale o tejto téme sa chcem iba strǔcne zmienit’ a

niekam som to dat’ musel.

Štatistická hypotéza je tvrdenie o rozdelení pravdepodobnosti, prípadne pa-

rametroch náhodnej premennej alebo náhodného vektora. Overovanie správnosti

príslušného tvrdenia nazývame testovaním štatistických hypotéz. Hypotézu, kto-

rej platnost’ overujeme, nazývame nulovou hypotézou a označujemeH0. Proti nej

stojí alternatívna hypotéza, ktorá sa označujeH1 . Pravidlo, podl’a ktorého roz-

hodneme o tom,̌ci testovanú hypotézu zamietneme alebo nezamietneme, nazý-

vame štatistickým testom.̌Casto je známe rozdelenie a testovanie sa bude týkat’

parametrov tohto rozdelenia. Vtedy hovoríme o parametrických testoch. Testy,

ktoré nie sú viazané na predpoklady o type rozdelenia, nazývame neparametrické.

Pretože pri testovaní štatistických hypotéz sa rozhodujeme o zamietnutí alebo

nezamietnutí nulovej hypotézy na základe realizácie náhodného výberu, nemô-

žeme zarǔcit’ bezchybné rozhodnutie. Ak zamietneme nulovú hypotézuH0, hoci

je správna, dopustíme sa chyby prvého druhu. Pravdepodobnost’, že sa jej dopus-

tíme je daná takzvanou hladinou významnosti (confidence level). Ak prijmeme

nulovú hypotézuH0 , hoci je nesprávna, dopustíme sa chyby druhého druhu (prav-

depodobnost’, že sa jej dopustíme potom označme povedzmeβ). Veličina1 − β

sa potom nazýva sila testu.

5.4.6 Rozdelenieχ2

Nechx1, ...., xn sú nezávislé, Gaussovsky rozdelené náhodné premenné. Potom

suma

z =

n
∑

i=1

(xi − µi)
2

σ2

má rozdelenieχ2 (po slovensky sa tǒcíta chí kvadrát) sn stup̌nami vol’nosti

χ2(n).



Hustota pravdepodobnosti tohoto rozdelenia je definovaná ako

f(z;n) =
z

n

2
−1 · e− z

2

2
n

2 · Γ(n
2
)

z > 0

stredná hodnota a disperzia sú

x̄ = n σ2 = 2n

Pretože stredná hodnota pren stup̌nov vol’nosti jen, veličinaχ2/n , tzv. redu-

kovanýχ2 aleboχ2 na stupěn vol’nosti je užitǒcná pri ohodnotení konzistentnosti

modelu interpretujúceho dáta a samotných dát. Pre tohoto rozdelenie sa potom

hladina významnosti (confidence level), spomínaná v predchádzjúcom odseku po-

číta ako

CL(χ2) =

∞
∫

χ2

f(z;n) dz

Ked’ sa dostaneme ku kapitole o fitovaní, hodnotu spomínanejveličiny z ria-

diacej sa rozdelenímχ2 budeme používat’ ako kritérium na výber optimálnej fun-

kcie interpretujúcej dáta. V tomto kontexte si potom bude treba uvedomit’, že pri

hl’adaní optimálnej funkcie interpretujúcej dáta sa vlastne jedná o štatistický test.

5.5 Centrálna limitná veta

Ak máme postupnost’ náhodných premennýchXn, ktoré sú rozdelené podl’a rôz-

nych rozdelení pravdepodobnosti, s konečnými strednými hodnotami a disper-

ziami, potom nám centrálna limitná veta tvrdí, že pre dostatočne vel’kén suma

n
∑

i=1

Xi

má približne Gaussovo rozdelenie. Toto tvrdenie platí aj v prípade, že z daných

náhodných premenných ani jedna nebola pôvodne rozdelená Gaussovsky!



0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

100

200

300

400

500

Rovnomerny generator - distribucia

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
0

50

100

150

200

250

300

Suma 5 nahodnych cisel z toho isteho rovnomerneho generatora - distribucia

Obr. 5: Na hornom obrázku vidíme rovnomerne rozdelené náhodné čísla (histo-

gram). Na spodnom obrázku je rozdelenie získané z tých istých čísel, ale v tomto

prípade sú histogramované sumy 5 po sebe idúcichčísel.



5.6 Odhad velǐciny

Začneme vel’mi jednoducho (v tejto podkapitole aj skončíme vel’mi jednoducho).

Namerali sme nejaké veličiny, je jedno akým spôsobom. Získané veličiny potom

použijeme na odhad veličiny a jej disperzie z nameraných hodnôt. Pozornýčitatel’

už zaiste tuší, že sa jedná v podstate o výpočet aritmetického priemeru a použi-

tie notoricky známeho vzt’ahu pre strednú kvadratickú odchýlku. Opät’ nebudem

urážat’ čitatel’a podrobnejšou diskusiou na objasnenie zmyslu a použitia týchto

pojmov. Preto iba strǔcne:

Ak máme súbor nezávislýchN meraníxi konkrétnej, ale neznámej veličiny

µ s uřcitou, ale tiež neznámou disperziouσ2 potom pre odhad tejto veličiny a jej

disperzie platí

µ̂ = x =
1

N
·

N
∑

i=1

xi

a

σ̂2 =
1

N − 1
·

N
∑

i=1

(xi − x)2

Horeuvedený výraz sa dá za použitia elementárnych úprav prepísat’ aj do me-

nej elegenatného tvaru, ktorý je ale na druhej strane použitel’nejší pri programo-

vaní, lebo na jeho vy̌císlenie nám stǎcí iba jeden cyklus (nemusíme totiž počítat’

najprv strednú hodnotu). Horeuvedenú sumu si môžeme vyjadrit’ ako

N
∑

i=1

(xi − x)2 =
N
∑

i=1

(x2

i − 2xix+ x2) =

=

(

N
∑

i=1

x2

i

)

−
(

2x

N
∑

i=1

xi

)

+Nx2 =

(

N
∑

i=1

x2

i

)

− 2x(Nx) +Nx2 =

=

(

N
∑

i=1

x2

i

)

−Nx2

Disperzia pre odhad je

σ̂2
µ =

σ̂2

N



Obr. 6: Šírenie chýb - funkcia jednej premennej

5.7 Šírenie chýb

V tejto časti sa budeme zaoberat’ riešením nasledovného problému.Máme nie-

kol’ko hodnôt rôznych velǐcín (x1 − xk), získaných meraním a zat’ažených chy-

bami. Použitím týchto veličín vypǒcítame d’alšiu. Pýtame sa, ako sa chyby jednot-

livých nameraných veličín premietnu do chyby vypočítanej velǐciny alebo pres-

nejšie povedané, aká bude chyba vypočítanej velǐciny ?

Ak teda máme nejakú veličinuY , ktorú sme získali výpǒctom ako konkrétnu

hodnotu funkcief(x1, ..., xn) (funkcia f(x1, ..., xn) znamená v tomto prípade

akýkol’vek "vzorec"pre výpǒcet akejsi bližšie neurčenej velǐciny) pre konkrétne

hodnoty parametrovx1 − xn, teda

Y = f(x1, ..., xn)

v ktorom sú parametrex1 − xn zat’ažené chybamiσ1 − σn, ked’ sa napríklad

jedná bud’ priamo o experimentálne dáta alebo o parametre, ktoré boli získané fi-

tovaním experimentálnych dát. (A treba si uvedomit’, že aj konštanty v tabul’kách



sú zat’ažené chybami !)

Vo všeobecnom prípade je táto otázka vel’mi komplikovaná a vyžaduje si

ešte komplikovanejšiu analýzu. Našt’astie, vd’aka centrálnej limitnej vete mô-

žeme predpokladat’, že chyby experimentálne stanovených veličín z reálneho ži-

vota (ktoré sú̌casto sumou rôznych náhodných veličín) sú zvy̌cajne Gaussovsky

alebo skoro-Gaussovsky rozdelené. Preto ak budeme predpokladat’, že chyby sú

rozdelené práve takto, situácia sa nám značne zjednoduší a my si môžeme odvo-

dit’ vcelku dost’ univerzálne použitel’ný vzt’ah, pričom sa obmedzíme na lineárne

priblíženie z Taylorovho rozvoja.

Najprv urobíme odvodenie (alebo skôr iba úvahu) pre jednu premennú. V

tomto prípade máme teda veličinu, ktorú vypǒcítame z nejakej inej veličiny zat’a-

ženej chybou, teda funkciu jednej premennejf(x). Strednú kvadratickú odchýlku

veličiny x si oznǎcíme akoσx. Odhad velǐciny x (strednú hodnotu, ako sme si ju

definovali v predchádzjúcej kapitole) si označímeµx. Predpokladáme, že chyby

sú rozdelené Gaussovsky a preto sa naσx dívame ako na odhad strednej kvadratic-

kej odchýlky tohoto rozdelenia. VeličinuY = f(x) si rozvinieme do Taylorovho

radu okolo boduµx, pričom sa obmedzíme na prvý (lineárny)člen.

Y = f(µx) +
∂f

∂x

∣

∣

∣

∣

x=µx

(x− µx)

a tým dostaneme lineárnu závislost’, ktorá je znázornená ajna obrázku. Potom

µY = f(µx)

a teda odhad strednej kvadratickej odchýlky (niečo ako najpravdepodobnejšia

chyba) bude

σy =
∂f

∂x

∣

∣

∣

∣

x=µx

σx

Teraz urobíme analogickú úvahu aj pre funkciu viac premenných, teda pre

veličinu, ktorú získame výpǒctom z viac velǐcín zat’ažených chybami. V tomto

prípade



Y = f(x1, ..., xn)

Opät’ urobíme Taylorov rozvoj okolo odhadov veličínx1, ..., xn ktoré si ozna-

čímeµ1, ..., µn teda

Y = f(µ1, ..., µn) +
n
∑

i=1

[

∂f

∂xi

(µ1, ..., µn)

]

(xi − µi)

Analogicky, ako pre jednorozmerný prípad dostaneme že

µY = E[Y ] = f(µ1, ..., µn)

(E[Y ] znamená strednú hodnotu veličiny Y )

Druhá mocnina chyby (odhadu strednej kvadratickej odchýlky) veličiny Y je

v tomto prípade

σ2

Y = E[(Y − µy)
2] =

∑

i,j

Cov(xi, xj) ·
(

∂f

∂xi

)

·
(

∂f

∂xj

)

(
∑

i,j je dvojitá suma cezi, j)

ak parametrex1 − xn nie sú korelované, potom všetky nediagonálnečleny

kovariaňcnej maticeCov(xj , xj) sú rovné nule a v tom prípade je chyba (odhad

strednej kvadratickej odchýlky) veličiny Y daná ako

σ2

Y =
n
∑

i=1

σ2

i ·
(

∂f

∂xi

(µ1, ..., µn)

)2

Tento vzt’ah má široké uplatnenie a stretneme sa s ním skoro všade, kde máme

čo dǒcinenia s experimentálnymi dátami a ich interpretáciou.



6 Reprezentácia a interpolácia funkcie

6.1 Reprezentácia funkcie

Na úvod sa zamyslíme nad charakterom objektov (čísel a najmä funkcií) s ktorými

pracujeme. O numerickej presnosti a presnosti vyjadreniačísel, ktoré sa nachá-

dzajú v registri procesora sme už hovorili na začiatku. Pri reprezentácii takýchto

hodnôt v pǒcítǎci (ked’že klasický pǒcítǎc je diskrétny stroj) v zásade pracuje

v aritmetike celýchčísel a reálněcísla zobrazuje iba približne, ako racionálne

zlomky napríklad v dvojkovej sústave. Preto sú tieto objekty (čísla a funkcie) tech-

nicky trocha odlišné od toho,čo poznáme z teórie, hoci opisujú v podstate to isté.

V teórii, či už matematickej alebo aj technickejči fyzikálnej, vä̌cšinou pracujeme

so spojitými hodnotami veličín a so spojitými funkciami v obore reálnychčísel.

Dostávame sa tak k problému reprezentácie funkcie. Problémje v tom, že aj

ked’ funkciu vieme vyjadrit’ v analytickom tvare ( nie vždy to vieme !) aj v tom

prípade len zriedkavejšie používame programy schopné symbolických manipu-

lácií. Väčšinou potrebujeme reprezentovat’ funkciu jej hodnotami vo vybraných

bodoch alebo iným vhodným spôsobom tak, aby sa celá informácia o funkcii dala

reprezentovat’ v pǒcítǎci pomocou koněcného pǒctu racionálnycȟcísel. Takýto

súborčísel potom predstavuje celú informáciu, ktorú počítǎc o funkcii má a všetko

sa nakoniec musí odvolávat’ až naňu.

Vo fyzike je ešte d’alšia motivácia pre diskrétne reprezentácie: experiment.

Experiment totiž spravidla poskytuje tiež len hodnoty v diskrétnych bodoch: sle-

dovaná funǩcná závislost’ je preto diskrétne reprezentovaná. Problémy s tým sú-

visiace sú staršie ako počítǎce a obvykle sa v knižkách diskutujú osobitne ako

problémy interpolácií.



6.2 Interpolácia

Presnejší názov toho,čím sa ideme zaoberat’, by mal byt’ interpolácie siet’ových

funkcií. Ide o funkcie reprezentované v zadaných diskrétnych bodoch svojimi

hodnotami. Úlohou je napísat’ procedúru, poskytujúcu hodnotu funkcie v l’ubo-

vol’nom bode mimo uzlových bodov. Budeme sa zaoberat’ jednorozmerným prí-

padom.

6.2.1 Lagrangeova interpolácia

Základná myšlienka je jednoduchá. KaždýmiN bodmi sa dá preložit’ polynóm

stup̌na(N − 1). Rěcou matematiky:

Nech(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn) je n bodov v rovine (xi 6= xj pre i 6= j).

Potom tu musí existovat’ práve jeden polynómp(x) stup̌na maximálnen− 1 taký

žeyi = p(xi) prei = 1, . . . , n.

Tento polynóm nájdeme pomocou Lagrangeovho interpolačného vzt’ahu:

p(x) =
f(x)

(x− x1)f ′(x1)
y1 +

f(x)

(x− x2)f ′(x2)
y2 + · · ·+ f(x)

(x− xn)f ′(xn)
yn

kdef(x) = (x− x1)(x− x2) · · · (x− xn).

alebo

p(x) = y1
(x− x2)(x− x3) . . . (x− xn)

(x1 − x2)(x1 − x3) . . . (x1 − xn)
+y2

(x− x1)(x− x3) . . . (x− xn)

(x2 − x1)(x2 − x3) . . . (x2 − xn)

+ · · ·+ yn
(x− x1)(x− x2) . . . (x− xn−1)

(xn − x1)(xn − x2) . . . (xn − xn−1)

To, že takéto riešenie existuje si l’ahko uvedomíme pomocoujednoduchej

úvahy. Ak máme povedzme 3 body a týmito troma bodmi chceme preložit’ pa-

rabolu (polynóm druhého stupňa) tak inými slovami hl’adáme koeficientya, b, c z

rovnice praboly

ax2 + bx+ c = 0

napíšeme si tri rovnice o troch neznámych (a, b, c), ktoré nám vyjadrujú tú

skutǒcnost’, že naše tri body ležia na parabole a túto sústavu proste vyriešime.



Obr. 7: Lagrangeova interpolácia

To isté sa dá povedat’ o l’ubovol’nýc hN bodoch a polynóme stupňa (N − 1).

Lagrangeove interpolačné vzt’ahy sa pochopitel’ne, dajú odvodit’ aj elegantnejšie,

ale to teraz robit’ nebudeme.

6.2.2 Kubický spline

Pomerne všeobecná definícia spline hovorí že je to počastiach polynomiálna fun-

kcia stup̌nam, ktorá má spojité derivácie až do stupňap. Myslí sa tým, že daný

celý interval rozdelíme na podintervaly a na každom z nich aproximujeme (in-

terpolujeme) funkciu polynómom stupňam, pričom koeficienty tých polynómov

volíme tak, aby to ako celok malo spojité derivácie až do stupňap.

Opät’ rěcou matematiky:

Ak mámeN + 1 bodov{(xk, yk)} pre ktoré platí

a = x0 < · · · < xN . (1)

potom funkciaS(x) sa nazýva kubický spline ak existujeN kubických poly-

nómovSk(x) s koeficientamisk,i 0 ≤ i ≤ 3 s nasledovnými vlastnost’ami

1. S(x) = Sk(x) =
∑

3

i=0
sk,i(x− xk)

i ∀x ∈ [xk, xk+1] 0 ≤ k ≤ N − 1
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Obr. 8: Vhodne použitý spline

2. S(xk) = yk 0 ≤ k ≤ N

3. Sk(xk+1) = Sk+1(xk+1) 0 ≤ k ≤ N − 2

4. S ′
k(xk+1) = S ′

k+1
(xk+1) 0 ≤ k ≤ N − 2

5. S ′′
k(xk+1) = S ′′

k+1
(xk+1) 0 ≤ k ≤ N − 2

Body z prvej rovice sa nazývajú uzlové body.

Kubický spline nám nielenže interpoluje dáta{(xk, yk)}, ale zárověn garan-

tuje aj spojitost’ prvej a druhej derivácie. K daným rovniciam je ešte potrebné

dodefinovat’ okrajové podmienky. Jedna z možností je definovat’ ich akoS ′′(a) =

0 S ′′(b) = 0, čo sa nazýva prirodzený spline. Je možné použit’ aj iné okrajové

podmienky,̌co zneje pomerne triviálne, avšak okoločoho je možné urobit’ aj sa-

mostatnú prednášku, ak by sme sa problému chceli zhostit’ naozaj dôkladne.
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Obr. 9: Toto je tiež korektne matematicky spočítaný spline ;-)

6.2.3 Diskusia (̌ci skôr kuchynské poznámky) k interpoláciám

Ako sme si už na úvod povedali, úlohou interpolácie je napísat’ procedúru, po-

skytujúcu hodnotu funkcie v l’ubovol’nom bode mimo uzlových bodov. Na prvý

pohl’ad by sa mohlo zdat’, že uvedené metódy sú matematicky korektné a teda

riešenie je jasné. V praxi to také vždy byt’ nemusí. Vzorec pre Lagraneovu inter-

poláciu nám hovorí, akoN bodmi preložit’ polynóm stup̌na (N − 1). Nehovorí

nám, kol’ko bodov zobrat’ a ktorý stupeň polynónu použit’. Na prvý pohl’ad by sa

mohlo zdat’, žěcím vyšší stupěn polynómu zvolíme, tým lepší odhad pre hodnotu

funkcie v l’ubovol’nom bode mimo uzlových bodov dostaneme.Ba priam, nǎco sa

trápit’ delením funkcie reprezentovanej bodmi na intervaly, ked’ predsa napríklad

cez 1267 bodov môžeme preložit’ polynóm 1266 stupňa... (to bol samozrejme

vtip, teda nie že by sa to nedalo urobit’, ale...). Teraz si teda objasníme, prečo

interpolácie polynómom hodne vysokého stupňa nie je práve ten najlepší nápad.

Hlavným dôvodom je fakt, že krivka, prechádzajúca dátami (uzlovými bodmi),



vôbec nemusí korektne popisovat’ hodnoty medzi nimi, naopak, výsledok môže

byt’ niečo, čo by sme s trochou humoru pri pohl’ade na výsledok asi nazvali os-

cilujúca katastrofa. A aj ked’ v jednotlivom prípade ustrážime správanie sa po-

lynómu, problémom bude takzvaná numerická stabilita. Aj nepatrná zmena dát

môže dramaticky zmenit’ hodnotu jednotlivých koeficientovpolynómu ! Takže,

napriek tomu, že sme si hovorili o metóde, ktorá nám na interpoláciu dovol’uje

použit’ polynóm l’ubovol’ného stup̌na, v praxi používame najčastejšie lineárnu

interpoláciu (spojíme dva body priamkou a z tejto priamky odčítame hodnotu).

Ak je charakter dát taký, že potrebujeme, postihnút’ konvexnost’ alebo konkáv-

nost’ funkcie, použijeme parabolickú interpoláciu. Ak námparabola nestǎcí (to

sa ale zriedkakedy stáva) použijeme skôr spline než polynómtretieho stup̌na. A

naopak (a to je pomerněcastý prípad), ak je rozdiel dvoch susedných funkčných

hodnôt menší, ako je presnost’ ich určenia, najlepšie urobíme, ak jednoducho za

hodnotu funkcie prehlásime najbližšiu známu hodnotu.

A ešte poznámka,̌co sa týka použitia spline. Vo všeobecnosti, spline sa najčas-

tejšie používa na optické vylepšenie obrázkov s nameranýmialebo spǒcítanými

dátami, ak sme nerobili ich hlbšiu analýzu. Správny alibista nikdy nezabudne do

popisu takéhoto obrázka pridat’ tento fakt, lepšie povedané poznámku, že krivka

je spline, ktorého funkcia je skôr estetická (to guide the eye) a že sa rozhodne

nejedná o interpretáciu dát (spline nám totiž nikdy neinterpretuje dáta v zmysle

teórie). Tým sa vyhneme hlúpim otázkam o tom, prečo je v dátach viditel’ný ne-

jaký něcakaný úkaz, pre ktorý nemáme teoretické zdôvodnenie. Spline má totiž tú

vlastnost’, že takéto útvary vel’mi zviditel’ňuje (máme sa teda načo vyhovorit’).



Obr. 10: Monte Carlo

7 Metódy Monte Carlo

V tejto kapitole si strǔcne povieme,̌co sú to metódy typu Monte Carlo. Možno to

tu bude pôsobit’ trocha rušivo, medzi interpoláciou a fitom,ale v d’alšej kapitole

budeme potrebovat’ nejakú základnú znalost’ o tom,čo sú metódy Monte Carlo a

tak som to sem vložit’ musel.

Pod metódami Monte Carlo rozumieme metódy, pri ktorých používame ná-

hodnéčísla. Poetický názov pochádza asi z asociácie na ruletu v kasíne v Monte

Carlo, ktorá je známym symbolom náhodnosti.

Náhodné̌císla sa používajú napríklad v týchto oblastiach

• kryptografia

• simulácia nejakých procesov

• numerická optimalizácia

• numerické integrovanie

Ošemetnost’ pojmu náhodnýchčísel v pǒcítǎci si uvedomíme, ak vezmeme

do úvahy fakt, že klasický počítǎc je striktne deterministické zariadenie. Naozaj



náhodné̌císla nám produkujú iba hardwarové generátory. V praxi používame oby-

čajne tzv. pseudonáhodný generátor, ktorý nám generuje postupnost’čísel, ktoré

majú požadované rozdelenie (väčšinou rovnomerné), ale nie sú skutočne náhodné.

Každý pseudonáhodný generátor, postavený na deterministickom algoritme, má

totiž istú periodicitu, s ktorou sa postupnost’ opakuje !

Náhodné generátory sa dajú štartovat’, najčastejšie zadaním nejakého integer

čísla ("seed"). Generátor opakovane naštartovaný z rovnakého seedu presne zopa-

kuje predchádzajúcu sekvenciu "náhodnýchčísel". Toto je dôležité napríklad pri

ladení programov. Dôležitejšie je používanie seedu do náhodného generátora ak

chcem jeden dlhý Monte Carlo run rozdelit’ na dva krátke. Po prerušení si zistím

(príslušný manuál povie ako), s akou hodnotou seedu mám naštartovat’ generátor

aby presne nadviazal na predchádzajúcu sekvenciu akoby bezprerušenia. Pre-

rušovat’ a zapisovat’ medzivýsledky je dôležité, už len z prozaického dôvodu že

jeden nikdy nevie, kedy vypadne elektrina. So seedami býva ešte jedna zrada: nie-

ktoré generátory neakceptujú ako seed hocakéčislo, ale len uřcité číslo, napríklad

len nepárne. Ak si neprečítam manuál, potom toto obmedzenie neviem, a môžem

naštartovat’ generátor napríklad tak, že náhodnéčísla vôbec nebudú náhodné.



8 Fit a optimalizácia

Doteraz sme sa zaoberali interpoláciou. Interpolácia nám umož̌novala odhadnút’

hodnotu funkcie v bodoch, v ktorých sme ju (my alebo počítǎc) nepoznali resp.

nemali explicitne zadanú jej hodnotu. Teraz si budeme hovorit’ skôr o interpretácii

dát, inými slovami o pokuse postihnút’ podstatu sledovaného javu.

PojemFIT (to fit - pasovat’, hodit’ sa) je pôvodne slangový a znamená ‘’napa-

sovanie‘’ nejakej krivky na dáta, teda tvorivou metódou posloveňcenia vytvoríme

slovenské podstatné meno fitovanie, nafitovanie dát a sloveso fitovat’.

Takže, máme funkciu danú uzlovými bodmi a vieme, že teoreticky by pozoro-

vaná závislost’ mala mat’ nejaký tvar, hl’adáme teda konkrétne parametre (vektor

parametrov) pre funkciu známeho typu (napríklad vieme alebo odhadujeme, že

hl’adaná funkcia je exponenciála a tak hl’adáme parametre exponenciálnej fun-

kcie). Dáta, vzhl’adom na chyby merania, nebudú striktne ležat’ na krivke. Inými

slovami, mám teda žiadúce funkčné vyjadrenie, v ktorom je niekol’ko neznámych

parametrov a treba nájst’ hodnoty týchto parametrov tak, aby príslušná závislost’

čo najlepšie súhlasila s dátami. Z matematického hl’adiskasa jedná o preurčenú

úlohu, ktorá nemá presné riešenie. Z praktického hl’adiskahl’adáme niěco, čo by

sme mohli nazvat’ ‘’skoro dobrým riešením‘’ alebo lepšie povedané ‘’najmenej

zlým riešením‘’. Znalec samozrejme použije slovo optimálne riešenie. Dostávame

sa takto k pojmu optimalizǎcná úloha.

Čo je to optimalizačná úloha ? Z matematického hl’adiska, zavede-

ním vhodnej schémy reprezentácie v priestore funkcií (tedazavedením systému

zovšeobecnených súradníc) sa úloha nájst’ neznámu funkciu, spľnajúcu nejaké

podmienky transformuje na úlohu nájst’ diskrétny súbor koeficientov (zovšeobec-

nených súradníc), ktoré splňajú uřcité podmienky. Tieto podmienky pre súradnice

všeobecne dostaneme, ak podmienky pre pôvodne hl’adanú funkciu vyjadríme

pre funkciu vyjadrenú pomocou zovšeobecnených súradníc. Máme tedaN zovše-

obecnených súradníc, ktoré majú splňat’ nejaké podmienky. Vel’mǐcasto sa stáva,

že tieto podmienky sú sformulované ako optimalizačná úloha: zadaná je funkcia

zovšeobecnených súradníc
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Obr. 11: Fit lineárnou funkciou - priamkou

F (x1, ..., xn)

a úlohou je nájst’ také hodnoty súradnícx1, ..., xn, pre ktoré je príslušná hod-

notaF (x1, ..., xn) optimálna. Priestor premenných budeme volat’ tiež konfigurač-

ným priestorom, niekedy priestorom stavov.

Z uvedeného je jasné, že je možné postupovat’ vo všeobecnosti nasledovne:

• Definujeme si test, ktorý pre l’ubovol’ný tvar krivky určí ako kvalitne sú

dáta popísané

• Prevedieme úlohu na optimalizačnú, t.j. hl’adáme taký vektor (súbor) pa-

rametrov funkcie daného typu, aby naše dáta boli (podl’a daného testu -

samozrejme) optimálne popísané

• Ak nevieme urobit’ optimalizáciu explicitne (napríklad ako hl’adanie glo-

bálneho extrému výpǒctom) potom riešenie v podstate hádame a dívame sa,



ako úspešní sme boli. Stručne povedané, ocenit’ navrhnuté riešenie sa dá

jednoduchšie, než riešenie priamo nájst’

8.1 Metóda najmenších štvorcov

Predpokladáme, že máme súbor nezávislých N meraníyi v bodochxi pričom

chyba je Gaussovsky rozložená a my sa snažíme nájst’ taký odhad vektora para-

metrovα, aby velǐcina

χ2 = −2 · ln(L) + const =

n
∑

i=1

(y(xi) − F (xi;α))
2

σ2

bola minimálna.α je vektor k parametrovα1 − αk. Veličinaχ2 je rozdelená

podl’a rozdeleniaχ2 s (n − k) stup̌nami vol’nosti (n je pǒcet fitovaných bodov a

k je pǒcet parametrov.

Hodnotaχ2 delená pǒctom stup̌nov vol’nosti sa nazývaχ2 na stupěn vol’-

nosti (χ2/ndf ). Ak je fit dobrý, hodnotaχ2/ndf je číslo blízke 1. To znamená, že

funkcia popisuje body tak, že bod sa v priemere od funkcie odchyl’uje o chybu,

s ktorou ho poznáme. Ak je hodnotaχ2/ndf ovel’a vä̌cšia ako 1, znamená to, že

funkcia daného typu nie je schopná nám dobre popísat’ dáta, alebo že chyby máme

nerealisticky malé (napríklad sme podcenili systematiku achyby sú omnoho vä̌c-

šie ako nami uvažované), prípadne, že minimalizačný algoritmus skoňcil v lokál-

nom minime. Ak jeχ2/ndf podstatne menší ako 1 (to sa stáva zriedka), obyčajne

to znamená, že používame funkciu s privel’kým počtom parametrov alebo máme

primálo bodov na taký fit. Každopádne,χ2/ndf signifikantne menší ako 1 je po-

dozrivý a vyžaduje si hlbšiu analýzu toho,čo sa tu vlastne deje.

8.1.1 Lineárny prípad

V lineárnom prípade môžeme nájst’ takú funkciuF (x;α), ktorá je lineárnou fun-

kciouα a teda ju môžeme vyjadrit’ ako

F (x;α) =

k
∑

i=1

αi · fi(x)



kdek < N . Funkciefi(x) sú lineárne nezávislé funkcie, kdei = 1 − k. V

opǎcnom prípade sa jedná o nelineárny problém.

Lineárny problém (hl’adanie globálneho minima) sa dá riešit’ analyticky - vý-

počtom. Najtypickejším príkladom je polynomiálny fit. Najprvna ilustráciu si

urobíme tento výpǒcet pre priamku (lineárny fit - pozrite si obrázok).

Máme dáta(x1, y1), . . . , (xn, yn). Chceme ich popísat’ priamkou ktorá je daná

rovnicouy = ax + b a našou úlohou je nájst’ také koeficientya, b, aby priamka

nejlepším možným spôsobom popísala (interpretovala) dáta(stále sa pozerajte na

obrázok s lineárnym fitom, a snažte sa pochopit’, ktorá veličinačo znamená)

Ak pre jednoduchost’ predpokladáme, že chyby všetkých dát sú rovnaké, mi-

nimalizujeme výrazM , daný ako

M(a, b) =

n
∑

k=0

(axk + b− yk)
2

ktorý nadobúda hodnotu v závislosti od parametrova a b, a ktorý sa dá po

úpravách napísat’ ako

M(a, b) = a2 ·
n
∑

k=1

x2

k + 2ab ·
n
∑

k=1

xk + nb2 − 2a ·
n
∑

k=1

xkyk − 2b ·
n
∑

k=1

yk +
n
∑

k=1

y2k

Extrém funkcieM hl’adáne pomocou požiadavky na nulové parciálne derivá-

cie:

0 =
∂M(a, b)

∂a
= 2a ·

n
∑

k=1

x2

k + 2b ·
n
∑

k=1

xk − 2 ·
n
∑

k=1

xkyk

0 =
∂M(a, b)

∂b
= 2a ·

n
∑

k=1

xk + 2nb− 2 ·
n
∑

k=1

yk

a vyriešením týchto rovníc dostaneme



a =
n ·∑n

k=1
xkyk −

∑n

k=1
xk ·

∑n

k=1
yk

n ·
∑n

k=1
x2
k − (

∑n

k=1
xk)2

b =

∑n

k=1
yk ·

∑n

k=1
x2
k −

∑n

k=1
xk ·

∑n

k=1
xkyk

n ·∑n

k=1
x2
k − (

∑n

k=1
xk)2

;

čo po dosadení do rovnice priamkyy = ax+ b dáva výraz

y =
n ·
∑n

k=1
xkyk −

∑n

k=1
xk ·

∑n

k=1
yk

n ·
∑n

k=1
x2
k − (

∑n

k=1
xk)2

·x+
∑n

k=1
yk ·

∑n

k=1
x2
k −

∑n

k=1
xk ·

∑n

k=1
xkyk

n ·
∑n

k=1
x2
k − (

∑n

k=1
xk)2

Toto bolo triviálne. Podobne sa to dá odvodit’ pre parabolu,polynóm l’ubo-

vol’ného stup̌na alebo inú lineárnu kombináciu nejakých bázových funkcií. Naj-

kompaktnejšie sa dá riešenie vyjadrit’ v maticovej notácii.

Predpokladáme, že máme súborN meraníyi v bodochxi. Hladáme taký od-

had vektora parametrovα (ktorých jek), aby bolχ2 minimálny. Chyby meraní

yi v bodochxi sú dané kovariaňcnou maticouVy rozmerovN ×N . Definujme si

maticuH rozmerovN × k, ktorej maticové elementy sú dané ako

Hij = fj(xi)

kde

j = 1, 2, ...., k

a fit je už spomínaná lineárna kombinácia bázových funkcií

yi =

k
∑

j=1

αjfj(xi)

Pre najvšeobecnejší lineárny prípad, ked’ veličiny nie sú nezávislé, riešenie

tohoto problému je najstručnejšie dané maticovou rovnicou

(HT V −1

y H)α̂ = HT V −1

y y



z čoho triviálne pre odhad vyplýva

α̂ = (HT V −1

y H)−1 HT V −1

y y = Dy

Chyby parametrov odhadu sú dané kovariančnou maticou

Vα̂ = D Vy D
T

Odhad vektoraα pri nelineárnych problémoch sa hl’adá väčšinou pomocou

numerickej minimalizácie (optimalizácie).

8.2 Numerická optimalizácia

Pri numerickej optimalizácii sa vždy jedná o využitie princípu, ktorý sme si už

naznǎcili, ked’ bola rěc o "hádaní"parametrov danej funkcie a následnom oceňo-

vaní výsledku tohoto "hádania". Nejakým spôsobom si zvolíme pǒciatǒcné (štar-

tovacie) hodnoty týchto parametrov a postupne ich meníme a sledujeme,čo to

urobí s cenou (t.j. napríklad sledujeme hodnotuχ2 s ciel’om nájst’ minimálnu hod-

notu). Táto cena (typickyχ2) je teda funkciou vektora parametrov danej funkcie,

ktorou sa snažíme nafitovat’ dáta. Ak je teda funkcia charakterizovaná dvoma pa-

rametrami (v tomto kontexte sme ich nazývali aj zovšeobecnenými súradnicami

tvoriacimi priestor stavov) tak potom graf cenovej funkcie(typickyχ2) si môžeme

predstavit’ ako plastickú mapu.

Na tejto plastickej mape sa nejakým spôsobom snažíme nájst’najhlbšiu jamu

(globálne minimum). Pre prípad troch a viac parametrov to budú už samozrejme

štvor a viac rozmerné útvary (mapy), ktoré si asi nielen ja, ale ani ten najlepší

vojenský velitel’ nevieme predstavit’, princíp by všák malbyt’ z analógie s našou

obl’úbenou plastickou mapou pozornémučitatel’ovi viac ako zrejmý.

Stratégia ako nájst’ globálne minimum môže byt’ rôzna. Vo všeobecnosti ro-

zoznávame metódy lokálne (kráčacie) kde sa snažíme nájst’ minimum porovná-

vaním dvoch po sebe idúcich výsledkov a nelokálne, kde sa snažíme skôr vysti-

hnutím vlastností oblasti okolo minima odhadnút’ polohu minima. O krá̌cacích

algoritmoch hovoríme v analógii s našou spomínanou plastickou mapou, kde si



Obr. 12: Plastickú mapu terénu dozaista už každý videl, hocidnes už máme pro-

fesionálnu armádu

predstavujeme, že kráčame terénom a hl’adáme smer dolu kopcom s ciel’om nájst’

globálne minimum. Je jasné, že ak začíname s optimalizáciou, je výhodné robit’

vel’ké kroky alebo postihovat’ širokú obtast’ a naopak, prifinalizácii (blízko mi-

nima) je výhodné skúmat’ malú oblast’ alebo robit’ malé kroky. Algoritmy, ktoré

toto zohl’aďnujú nazývame adaptívnymi.

A na záver dôležitá poznámka. Numerická optimalizácia nemusí nikdy skon-

vergovat’ k optimálnemu riešeniu, hoci ono môže existovat’. V praxi platí, že je

vel’mi dôležité snažit’ sa nastavit’ štartovacie hodnoty parametrov tak blízko rieše-

nia, ako to len dokážeme. Aj v Murphyho zákonoch sa hovorí, žeriešenie sa nám

hl’adá ovel’a l’ahšie, ak ho vopred poznáme. V numerike (a pri fitovaní zvlášt’)

s plnou vážnost’ou musíme pamätat’ na fakt, že konvergenciitýchto algoritmov

musíme pomáhat’ nakol’ko je to možné, lebočím viac rozumoveǰcinnosti pre-

necháme pǒcítǎcu, tým horšie. Ako totiž hovorí tzv. IBM - Pollyanova zásada:

Pracujú stroje, l’udia rozmýšl’ajú (tiež Murphyho zákony). Pretože (do tretice

Murphyho zákony) chybovat’ je l’udské, ale robit’ skutočne hanebné chyby, to

už vyžaduje pǒcítǎc.



8.3 Jednorozmerné numerické optimalizácie

Najprv si pre jednoduchost’ popíšeme niektoré princípy práce numerických opti-

malizǎcných algoritmov pre jednorozmerný prípad - hl’adaná funkcia má iba je-

den parameter a teda cenová funkcia (typickyχ2) je funkciou jednej premennej a

optimalizáciu robíme na jej grafe.

8.3.1 Success-failure

Ide o najjednoduchšiu kráčaciu metódu.

• Definujeme si test - tzv. cenová funkcia (dajme tomu metóda najmenších

štvorcov).

• V každom okamihu máme zadanú momentálnu polohu, vel’kost’ asmer (v

jednom rozmere to znamená dopredu alebo dozadu) kroku.

• Pokusne spravíme z aktuálnej polohy daný krok a vyčíslime cenovú funkciu

v tejto pokusnej polohe.

• Ak je cena nižšia ako v aktuálnej polohe, považujeme to za úspech, akcep-

tujeme pokusnú polohu ako novú aktuálnu polohu a pokračujeme d’alším

kolom.

• Ak pokusná poloha znamená vyššiu cenu, považujeme to za neúspech a

aktuálnu polohu nemeníme, ale upravíme si krok: vhodne ho skrátime a

zmeníme jeho smer na opačný.

• Ak nastanú dva úspechy po sebe, považujeme to za znamenie že môžeme

kráčat’ smelšie v danom smere a vhodne zväčšíme d́lžku kroku.

8.3.2 Metóda paraboly

Typické dokoňcovacie metódy sú obvykle založené na vhodnej aproximácii mi-

nimalizovanej funkcie v okolí lokálneho minima, zväčša na nejakej kvadratickej



aproximácii. Typcikým predstavitel’om je metóda paraboly: Ak približovacia me-

tóda našla tri bodyx1 < x2 < x3 , ktorých ceny sú usporiadané akof1 > f2 < f3

, potom sme zjavne ohraničili polohu lokálneho minima. Cez tri body v takomto

usporiadaní sa dá preložit’ konvexná parabola. Analytickým výpǒctom sa z keofi-

cientov tejto kvadratickej interpolácie dá vypočítat’ poloha vrcholu takejto para-

boly a vykoná sa skok rovno do súradnice vrcholu s tým, že hodnota kroku pre

d’alšie krá̌canie sa podstatne zmenší.

8.4 Viacrozmerné numerické optimalizácie

Teraz sa pokúsime zovšeobecnit’ diskutované metódy pre viacrozmerný prípad.

- hl’adaná funkcia má dva alebo viac parametrov a teda cenováfunkcia (typicky

χ2) je funkciou dvoch alebo viac premenných a optimalizáciu robíme na jej grafe,

ktorý je v tomto prípade "plastická mapa"pre dva parametre alebo niěco viac roz-

merného (nepredstavitel’né, ale pochopitel’né).

8.4.1 Fixné súradnice

Triviálny, hoci nie vel’mi nádejný postup spočíva v chápaní viacrozmernej opti-

malizácie ako opakovanej postupnosti jednorozmerných optimalizácií.

• fixujeme všetky súradnice okrem jednej a v smere tejto súradnicovej osi

optimalizujeme ako jednorozmerný problém, kým nenájdeme lokálne jed-

norozmerné optimum.

• takto nájdenú súradnicu zafixujeme, uvol’níme d’alšiu súradnicu a optima-

lizujeme pozd́lž nej.

• postupne vystriedame všetky súradnice.

• vrátime sa znova optimalizovat’ pozdĺž prvej osi....

• ...a tak stále dokola kým vhodné zastavovacie kritérium optimalizáciu ne-

ukoňcí.



8.4.2 Rotujúce súradnice

Optimalizácia pozd́lž fixných súradnicových osí kráča v konfigurǎcnom priestore

vo všobecnosti len malými krokmi, pretože ani jedna zo súradnicových osí nemá

smer lokálneho gradientu, pozdĺž ktorého by sa dalo optimalizovat’ najefektív-

nejšie. Jednorozmerné optimalizácie potom adaptívne nachádzajú pomerne malé

hodnoty pre typické vel’kosti krokov. Popísaný nedostatokmetódy fixných súrad-

níc šcasti odstrǎnuje metóda rotácie súradníc.

• Začneme ako pri metóde fixných súradníc postupnou optimalizáciou v smere

jednotlivých osí.

• Na toto prvé kolo optimalizácie sa dívame ako na jeden vel’kýkrok ktorý

nám poslúži ako odhad lokálneho smeru gradientu minimalizovanej fun-

kcie.

• Vykonáme vhodnú rotáciu súradnicového systému tak, aby prvá os po ro-

tácii mala rovnaký smer ako vykonaný efektívny krok. Takto dosiahneme,

že nasledovné kolo už prebehne tak, že optimalizácia pozdĺž prvej osi bude

pravdepodobne dost’ efektívna a v tomto smere dokráčame dost’ d’aleko.

• Optimalizácie v smeroch kolmých na efektívny krok sú málo účinné, ale

treba ich urobit’, aby sa získal dobrý odhad nového efektívneho kroku do

d’alšieho kola.

8.4.3 Simplexová metóda

Základná myšlienka simplexovej metódy spočíva v tom, že pracujeme s rozsiah-

lejším objektom ako pri obvyklých kráčacích metódach. Momentálny stav je totiž

zadaný nie jedným bodom konfiguračného priestoru ale (v prípadeN-dimenzionálneho

priestoru)N+1 bodmi ktoré teda tvoria vrcholy najjednoduchšiehoN-rozmerného

priestorového útvaru simplexu. (V prípade dvojrozmernéhopriestoru je tým sim-

plexom trojuholník, pri troch rozmeroch je to štvorsten atd’.). Simplexová metóda

teda nie je striktne lokálna, spracúva naraz infromácie z celej oblasti. Vel’kost’

simplexu sa adaptívne mení, takže má takú vel’kost’, aby vystihol typické lokálne



štruktúry vo vyšetrovanej oblasti konfiguračného priestoru. Nelokálnost’ simplexu

umož̌nuje približne odhadovat’ smer efektívneho kroku bez dodatočného prehl’a-

dávania do strán.

Teraz si algoritmus popíšeme podrobnejšie. Ako každá kráčacia metóda potre-

buje zadat’ štartovaciu konfiguráciu a počiatǒcný krok (̌co jeN-rozmerný vektor).

Na základe týchto údajov sa vytvorí počiatǒcný simplex. Jeho základný vrchol je v

štartovacom bode, ostatnýchN vrcholov simplexu sa získa tak, že zo základného

vrcholu sa urobia kroky v smere súradnicových osí také, ako sú zadané zložkami

počiatǒcného kroku. Aby teda vznikol nedegenerovaný simplex, musípočiatǒcný

vektor mat’ nenulové zložky v smere každej zo súradnicovýchosí. V každej si-

tuácii teda algoritmus pozná akýsi momentálny simplex a snaží sa ho posúvat’

smerom k minimu tak, že v každom vrchole sa vyčísli hodnota cenovej funkcie a

snaží sa odstránit’ najhorší z nich (vrcholy sa usporiadajúako lepšie alebo horšie

podl’a tohoči príslušná cena v nich je nižšia alebo vyššia).

Otázka, kde hl’adat’ vhodný bod ako náhradu najhoršieho, jeriešená jednodu-

cho: od najhoršieho vrcholu ležia pravdepodobne lepšie body v tom smere, kde

od tohto najhoršieho vrchlu ležia ostatné body momentálneho simplexu (tie sú

totiž lepšie ako najhorší vrchol). Tento smer je potom (aby to bolo jednoduché)

zvolený ako smer k t’ažisku tých N ostatných (lepších) vrcholov. Ako kandidáti

na nahradenie najhoršieho vrcholu sa potom skúmajú postupne body:

X ′ = X0 + 2 · (XT −X0)

X ′′ = X0 + 3 · (XT −X0)

T = X0 +
N

(N + 1)
· (XT −X0)

kdeX0 je najhorší vrchol, ktorý sa snažíme nahradit’,XT je t’ažisko ostávajú-

cichN vrcholov.X ′ je bod, ktorý vznikne preklopením najhoršieho vrcholu okolo

t’ažiska ostatných,X ′′ je podobný bod, ktorý vznikne preklopením do dvojnásob-

nej vzdialenosti aT je celkové t’azisko simplexu.

Akceptovanie kadnidátov prebieha nasledovne. Najprv zistíme, či body X ′

resp.X ′′ sú lepšie ako najhorší vrchol. Ak áno, zvolíme si ten lepší z nich, ten



akceptujeme ako nový vrchol simplexu namieto doteraz najhoršieho a bodT už

ani neskúšame. Ak bodyX ′, X ′′ nie sú lepšie ako najhorší bod, skúsime t’ažisko

celého simplexuT .

Ak ani to nie je úspešné, potom to zjavne znamená, že simplex je privel’ký

vzhl’adom k lokálnej štruktúre cenovej funkcie. Vyhl’adáme najlepší vrchol mo-

mentálneho simplexu a z neho ako zo štartovacieho bodu reštartujeme opät’ celú

metódu, ale už s vhodne zmenšeným krokom.

Všimnime si, že na každý krok treba vykonat’ najviac tri volania cenovej fun-

kcie, len pri štarte metódy a konštrukcii počiatǒcného simplexu treba volat’ ce-

novú funkciu(N + 1)-krát.

Simplexová metóda sa vyznačuje tým, že má istý potenciál nájst’ globálne

minimum funkcie aj vtedy, ak ju naštartujeme d’aleko od tohoto minima a v ceste

musí prekonat’ aj nejaké lokálne minimá. Naopak, konečná fáza konvergencie

a nájdenie presnej polohy globálneho minima pri tejto metódy zaberá viačcasu

a je dost’ nepresné. Typické použitie tejto metódy je preto vprípade, ak inými

metódami nie sme schopní nájst’ minumum, pričom v d’alšom kole použijeme

niektorú inú metódu, ktorú naštartujeme tam, kde simplex skončil, aby sme polohu

globálneho minima uřcili presnejšie.

8.4.4 Gradientné metódy

Myšlienka je obdobná, ako v prípade rotujúcich súradníc. Pri viacrozmernej mi-

nimalizácii je totiž dôležité pri každom efektívnom kroku určit’ smer lokálneho

gradientu. Niekedy sa to dá urobit’ analyticky a potom nemusíme uřcovat’ gra-

dient pomocou numerických odhadov a približných metód. Ak to vieme urobit’,

potom v rámci algoritmu pripravíme okrem procedúry, ktorá vráti na zavolanie

hodnotu cenovej funkcie i procedúru, ktorá vráti vektor gradientu cenovej funkcie

v danom bode. Metód, ktoré takúto informáciu využívajú je viacero, zah́rňame ich

pod spolǒcný názov gradientné metódy. V každom kroku máme potom vytýčený

smer pozd́lž ktorého minimalizujeme podobne ako pri jednorozmernej minimali-

zácii. Starostlivost’ treba opät’ venovat’ adaptívnej vol’be kroku.



8.4.5 Kvadratické metódy

Doteraz uvádzané viacrozmerné kráčacie metódy majú podobnú nevýhodu ako

ich jednorozmerné ekvivalenty: pomalú konvergenciu v oblasti minima. Tak ako

v jednorozmernom prípade, je výhodné v blízkosti minima vychádzat’ z vhodnej

kvadratickej reprezentácie cenovej funkcie a urýchlit’ konvergenciu. Kvadratická

aproximácia sú̌casne dáva možnost’ odhadnút’ kvalitu minima,často totiž pri mi-

nimalizácii nejde len o to nájst’ minimum, ale aj určit’, či sa jedná o minimum

plytké alebo hlboké a stanovit’ tak chyby parametrov. Vo viacrozmernom prípade

ešte, pochopitel’ne, vystupuje otázka korelačnej analýzy.

8.5 Optimalizácia (minimalizácia) metódou Monte Carlo

Posledná metóda numerickej optimalizácie je tzv. optimalizácia metódou Monte

Carlo. O metódach Monte Carlo všeobecne sme sa už zmienili (predchádzjúca ka-

pitola). Bude to dost’ strǔcné. Najjednoduchšou minimalizačnou metódou je tzv.

slepé Monte Carlo, ktorá spočíva v postupnom náhodnom a nezávislom genero-

vaní bodov v konfigurǎcnom priestore, vy̌císlení cenovej funkcie v generovanom

bode a zapamätaní si doteraz najlepšej náhodne nájdenej hopdnoty a bodu v kto-

rom sa hodnota dosiahla. Najlepšia nájdená hodnota je potomprehlásená za mi-

nimum (naozaj až tak brtutálne !). Metóda je triviálna na naprogramovanie a pri

dostatku strojovéhǒcasu nemusí byt’ nepoužitel’ná. Striktne vzaté, takéto slepé

Monte Carlo nie je vlastne kráčacou metódou, pretože priňom generácia d’al-

šieho bodu vôbec nezávisí od momentálnej konfigurácie. Ak saale body generujú

iba v uřcitom okolí predpokladaného minima, metóda je už kráčacou metódou s

nedeterministickým krokom.

8.6 Na záver príklad na zamyslenie

Ako sme si už povedali, dáta bývajú zat’ažené chybami a úlohou fitu je štatis-

tickými prostriedkami nájst’ priebeh funkcie daného typu atým nám poskytnút’

štatisticky presnejšiu a fundametálnejšiu informáciu o podstate daného javu ako

dáta samotné. Pamätajme si že:
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Obr. 13: Presne nameraná nejaká neznáma funkcia (body spájaspline)
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Obr. 14: Tá istá funkcia zat’ažená vel’kými chybami, parabolický fit
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Obr. 15: Do tretice to isté, fit pomocou polynómu vyššieho (deviateho) stup̌na

• nie každá štruktúra v dátach zat’ažených chybami je fyzikálna

• nie vždy ten fit, ktorý vyzerá opticky najlepšie je skutočne najlepší

• opisujme dáta tak jednoducho, ako je to len možné

• pri použití privel’a parametrov je vždy potrebná opatrnost’

• predovšetkým používajme vlastný úsudok a hl’adajme v dátach opis reality

Pozrime sa teraz na nasledovné obrázky a skúsme si urobit’ pre fit podobnú

úvahu, ako sme robili v prípade Lagrangeovej (polynomiálnej) interpolácie. Na

obrázku vidíme nejakú konkrétnu funkciu, lepšie povedané niektoré jej hodnoty

v konkrétnych bodoch. Tieto body sú zat’ažené vel’mi malýmichybami a preto

vidíme, že ich môžeme pekne pospájat’ kubickým splinom. A teraz si skúsme

túto funkciu rozmazat’ (zat’ažit’ náhodne generovanými chybami) a skúsme opí-

sat’ dáta polynomiálnym fitom. V prvom prípade sme použili parabolický fit a v

druhom prípade polynóm vyššieho (deviateho) stupňa. Pozor ! Je dôležité si uve-

domit’, že fitovaná funkcia je tá istá ako predtým, ibaže teraz je zat’ažená vä̌cšími



chybami ! Vidíme, že polynóm deviateho stupňa má už neopodstatnene vel’a pa-

rametrov. Ak zhruba tušíme, ako asi má závislost’ vyzerat’,podobná funkcia s

malým pǒctom parametrov (parabola) nám v rámci možností (daných tým, ako

presne poznáme dáta) do istej miery popíše priebeh pôvodnejfunkcie. Naopak

funkcia s privel’a parametrami sa nám ohýba podl’a chýb, ktorými sú zat’ažené

dáta.



9 Numerické riešenie nelineárnych rovníc

Matematická formulácia tohoto problému je zhruba nasledovná: Je daná spojitá

funkciaf(x) na intervale< a, b >. Našou úlohou je nájst’ jej korene. Pod pojmom

korene rozumieme také̌císla, ktoré sṕlňajú vzt’ah:

f(x) = 0

Treba si uvedomit’, že algebraické rovnice (akékol’vek vo všeobecnosti) sa

málokedy dajú riešit’ explicitne, za použitia nejakých notoricky známych vzt’a-

hov, ako napríklad vzt’ah pre riešenie kvadratickej rovnice. Metódy riešenia sú,

objektívne vzaté, vel’mi triviálne. Jedná sa vlastne o obdobu tzv. grafického rieše-

nia algebraickej rovnice, ktoré by sa zjednodušene dalo opísat’ ako "pozrime sa,

kde graf funkcie pretína os x". Výsledok pri takomto prístupe, samozrejme, zís-

kame iba s koněcnou presnost’ou, ale v praxi treba brat’ do úvahy skutočnost’, že

ak pǒcítame velǐciny, opisujúce nejaké reálne dáta alebo reálny svet vôbec,často

ani koeficienty, vystupujúce vo funkcii nepoznáme presne. Teda vlastne výsledok

vo vzt’ahu k realite jěcastokrát nepresnejší, než je numerická presnost’, s ktorou

sme ho vypǒcítali. C’est la vie.

9.1 Separácia korěnov

Prvou fázou riešenia je tzv. separácia koreňov. Pod separáciou koreňov rozumieme

rozdelenie definǐcného oboru funkcie na také intervaly, ktoré obsahujú právejeden

korěn. Jednou z možností je, že požadujeme napríklad nemeniace sa znamienko

derivácie. Musíme tiež skúmat’,či v danom intervale funkcia pretína os x, teda,či

obsahuje hodnoty väčšie a menšie ako 0. Pri konkrétnych metódach riešenia bu-

deme predpokladat’, že separácia koreňov bola už urobená a že sme na intrevale,

kde sa nachádza práve jeden koreň rovnice. Najjednoduchšia metóda sa nazýva

metóda bisekcie. V tejto metóde si delíme vždy nájdený interval na polovicu a

pozeráme sa, v ktorej polovici leží koreň rovnice (f(x) = 0). Toto opakujeme na

príslušnom polovǐcnom intervale. V delení pokračujeme, kým korěn nenájdeme s

dostatǒcnou presnost’ou. Ked’že metódy na numerické riešenie nelineárnych rov-



Obr. 16: Metóda sěcníc.

níc sú si dost’ podobné, pre ilustráciu uvedieme iba dve, tzv. metódu sěcníc a

Newtonovu metódu.

9.2 Metóda sěcníc.

Jedná sa vlastne o hl’adanie koreňov pomocou lineárnej interpolácie funkcie. Po-

jem lineárnej interpolácie (aj interpolácie ako takej) smesi už v predchádzajúcom

texte vysvetlili. Podstata metódy je snád’ zrejmá z obrázku.

Postupujeme používajúc nasledovný rekurentný vzt’ah:

c = a− f(a)

f(b)− f(a)
(b− a)

Po nájdení d’alšej iterácie výsledku sa pozrieme,či funkčná hodnota v bode

c je vä̌cšia alebo menšia od nuly (tedači korěn leží v intervale< a, c > alebo

< c, b > ) a v závislosti od toho nahradíme týmto bodom pravý alebo l’avý bod

ohranǐcujúci polohu korěna (na obrázku sú to body a,b). Pokračujeme d’alšou

iteráciou na novom, menšom intervale, kým nenájdeme koreň s dostatǒcnou (po-

žadovanou) presnost’ou.



Obr. 17: Newtonova metóda

9.3 Newtonova metóda

Pri tejto metóde sa jedná o hl’adanie koreňov pomocou konštrukcie dotyčnice.

Opät’ z obrázku by malo byt’ zrejmé, ako funguje doluuvedenýNewtonov reku-

rentný vzt’ah. V pǒciatǒcnom bode skonštruujeme dotyčnicu a nájdeme bod, v

ktorom pretne os x. Ak sa funkčná hodnota v tomto bode líši od nuly viac, ako je

požadovaná presnost’, d’alšiu dotyčnicu konštruujeme v tomto bode. V iteráciách

pokrǎcujeme, kým nenájdeme koreň s požadovanou presnost’ou.

Matematicky to opät’ sfomulujeme pomocou rekurentného vzt’ahu. Predpo-

kladajme, že reálna funkciaf(x) je definovaná a diferencovatel’ná na intervale

< a, b >. Potom môžeme začat’ na l’ubovol’nej hodnote, kde odhadujeme polohu

korěnax0 a d’alšie sú definované nasledovne:

xn+1 = xn −
f(xn)

f ′(xn)



10 Riešenie sústav lineárnych rovníc

V praxi sa stretávame s mnohými problémami, pri ktorých dostávame sústavu

lineárnych rovníc sn neznámymixi (i = 1, . . . , n), ktoré je treba riešit’. Pod li-

neárnou rovnicou rozumieme takú rovnicu, v ktorej neznámexi vystupujú v prvej

mocnine. Existujú rozlǐcné metódy, my sa budeme zaoberat’ iba jedným algorit-

mom a to Gaussovou eliminačnou metódou, pretože tento algoritmus je vo vše-

obecnosti najefektívnejší. Iné metódy, ako napríklad známe Kramerovo pravidlo,

sú ovel’a nárǒcnejšie na výpǒctový čas.

10.1 Gaussova eliminǎcná metóda

Je to asi najznámejší algoritmus na riešenie sústav lineárnych rovníc. Takže máme

sústavu lineárnych rovníc

a11x1 + a12x2 + . . . + a1mxm = b1

a21x1 + a22x2 + . . . + a2mxm = b2
...

...
. . .

...
...

an1x1 + an2x2 + . . . + anmxm = bn

Najprehl’adnejší spôsob na zápis týchto rovníc je samozrejme maticovo-vektorový

zápis

Ax = b, kde

A =















a11 a12 · · · a1m

a21 a22 · · · a2m
...

...
. . .

...

an1 an2 · · · anm















, b =















b1

b2
...

bn















, x =















x1

x2

...

xm















kdeA matica koeficientov lineárneho systému rozmerovn×m ab ax sú n-členný

st́lpcový vektor pravých strán rovníc am-členný st́lpcový vektor neznámych.

Podstatou metódy je úprava maticeA použijúc vektor pravých strán rovnícb

do formy rozšírenej (augmented)n× (m+ 1) matice



[

A b
]

=















a11 a12 · · · a1m b1

a21 a22 · · · a2m b2
...

...
. . .

...
...

an1 an2 · · · anm bn















=















R1

R2

...

Rn,















kde každéRi je m + 1-členný riadkový vektor odpovedajúci riadkomi tejto

matice.

Pomocou elementárnych maticových úprav prevedieme maticuna trojuholní-

kový tvar. Elementárne maticové operácie sú

• škálovanie:násobenie riadku nenulovým skalárom;

Ri 7→ cRi, c 6= 0;

• výmena:výmena dvoch riadkov;

Ri ↔ Rj ;

• sčítanie: pripočítanie násobku jedného riadku k inému riadku;

Ri 7→ Ri + cRj , c 6= 0, i 6= j.

ak sa pǒcet rovníc rovná pǒctu neznámych (m = n) a ak maticaA nie je

singulárna, potom dostaneme nasledovnú maticu:















a′11 a′12 · · · a′1n b1

0 a′22 · · · a′2n b′2
...

...
. . .

...
...

0 0 · · · a′nn b′n















V tomto prípade existuje, pochopitel’ne, práve jedno riešenie našej sústavy

rovníc.

V opǎcnom prípade s úpravami končíme, ak vo výslednej matici má každý

riadok viac núl na zǎciatku ako predchádzajúci. Ak sa viac nenulovýchčlenov



nachádza aj v poslednom riadku, systém rovníc je inkonzistentný a nemá riešenie.

Ak máme viac riadkov nulových, dostávame tzv. riešenie sk stup̌nami vol’nosti,

teda parametrické riešenie sk parametrami. Môžeme si zvolit’k neznámych ako

parameter a hodnoty ostatných vyjadrit’ pomocou nich.



11 Numerické itegrovanie

Praktický návod na numerický výpočet uřcitého integrálu je triviálny. Pomocou

interpolácie vieme vypǒcítat’ funkčnú hodnotu v l’ubovol’nom bode (ide, samoz-

rejme, o aproximáciu funkcie, nie o jej presné vyjadrenie).Túto aproximáciu spra-

vidla vieme explicitne analyticky zintegrovat’ a výsledokintegrácie budeme po-

važovat’ za vyjadrenie integrálu danej funkcie. Ak nás neuspokojuje presnost’,

rozdelíme integrǎcný interval na polovicu a zopakujeme na oboch podintervaloch

to isté. V delení pokrǎcujeme, až kým nedosiahneme požadovanú presnost’.Ďalej

sa budeme zaoberat’ základnými metódami na numerický výpočet uřcitého integ-

rálu.

11.1 Lichobežníková metóda

Lichobežníková metódaje metóda na výpǒcet uřcitého integrálu. Používame tri-

viálny vzt’ah:

∫ x1

x0

f(x) dx =
h

2
[f(x0) + f(x1)]

kdeh = x1 − x0.

Jedná sa o prvý rád tzv. Newton-Cotesovej kvadratúry (obecnejšiu definíciu

tohoto vzt’ahu sa dozvieme o chvíl’u), ked’ stupeň presnosti je 1. V numerickej

analýze pod kvadratúrou rozumieme aproximáciu určitého integrálu nejakou fun-

kciou.

Na extrémne jednoduchom prípade
∫

1

0

x dx = 1/2

je možné ukázat’, že za istých okolností použitím tejto aproximácie môžeme

dostat’ aj presný výsledok:

∫

1

0

x dx ≈ 1

2
[f(0) + f(1)] = 1/2

Inými slovami, stupěn presnosti 1 znamená, že vzt’ah nám dáva presný výsle-

dok pre polynómy stup̌na nanajvýš 1.



11.2 Simpsonova metóda (pravidlo)

Simpsonova metóda (Simpsonovo pravidlo)je tiež metóda na výpǒcet uřcitého

integrálu. V tomto prípade používame parabolickú aproximáciu integrovanej fun-

kcie. Je teda logické, že potrebujeme poznat’ aspoň 3 body (funǩcné hodnoty)

tejto funkcie. Napríklad môžeme použit’ ekvidištantné hodnoty: ak x0 a x2 sú

koncové body intervalu, takx1 = (x0 + x2)/2 je jeho stredom, ah = |b− a|/2 je

vzdialenost’ medzi nimi. Uřcitý integrál sa potom dá aproximovat’ hodnotou:

∫ x2

x0

f(x)dx ≈ I =
h

3
(f(x0) + 4f(x1) + f(x2))

Samozrejme, rozdelením intervalu< x0; x2 > na n podintervalov môžeme

presnost’ výsledku zvyšovat’.

Výsledok bude potom, pochopitel’ne, sumou týchto hodnôt

I =
h

3
(f(x0)+4f(x1)+2f(x2)+4f(x3)+· · ·+4f(xn−3)+2f(xn−2)+4f(xn−1)+f(xn))

11.3 Newton-Cotesove kvadratúry

Ako sme si už povedali na začiatku, spôsob, ako numericky integrovat’ nejakú fun-

kciu je aproximovat’ ju v danom itervale nejakou funkciou. Inými slovami, miesto

výpočtu uřcitého integrálu funkcie
∫ b

a
f(x) dx, hl’adáme uřcitý inetgrál funkcie

p(x) ktorá sa jej dostatǒcne podobá (má v danom intervale podobný priebeh),

teda:

∫ b

a

f(x) dx ≈
∫ b

a

p(x)dx

Najjednoduchšou aproximáciou, pri ktorej integrovanie zvládne každý stre-

doškolák je, prirodzene, polynóm. Vypočítamef(x) v bodochx0, x1, . . . , xn a

použijeme Lagrangeovu interpoláciu na nájdenie polynómup(x) stup̌na n aby

platilo p(xj) = f(xj) prej = 0, 1, . . . , n.

Newton-Cotesove kvadratúrydostaneme (samozrejme, za predpokladu, žex0, x1, . . . , xn



patria do intervalu na ktorom integrujeme danú funkciu) tak, že funkciu aproxi-

mujeme polynómom použijúc Lagrangeovu interpoláciu.

Výsledky sú zosumarizované v tabul’ke:

n
∫

p(x) Name

1 h
2
(f(x0) + f(x1)) Lichobežníková metóda

2 h
3
(f(x0) + 4f(x1) + f(x2)) Simpsonova metóda

3 3h
8
(f(x0) + 3f(x1) + 3f(x3) + f(x3)) Simpson 3/8

4 2h
45
(7f(x0) + 32f(x1) + 12f(x2) + 32f(x3) + 7f(x4)) Milneho metóda

Ako už vieme,Simpsonova metódajeNewton-Cotesova kvadratúrapren = 2,

jej odvodenie teraz použijeme na ilustráciu týchto metód a tiež pre lepšie pocho-

penie mechanizmu, ako to celé funguje.

Chceme odvodit’Simpsonovu metódupre

∫ b

a

f(x)dx

použijemeNewton-Cotesov vzt’ahpren = 2. V tomto prípade,x0 = a, x2 = b

a x1 = (a + b)/2. PoužitímLagrangeovho interpolačného vzt’ahudostaneme

polynómp(x) abyp(xj) = f(xj) prej = 0, 1, 2.

Odpovedajúci polynóm je

p(x) = f(x1)
(x− x2)(x− x3)

(x1 − x2)(x1 − x3)
+f(x2)

(x− x1)(x− x3)

(x2 − x1)(x2 − x3)
+f(x3)

(x− x1)(x− x2)

(x3 − x1)(x3 − x2)

a teda

∫ b

a

f(x) dx ≈
∫ b

a

f(x1)
(x− x2)(x− x3)

(x1 − x2)(x1 − x3)
+f(x2)

(x− x1)(x− x3)

(x2 − x1)(x2 − x3)
+f(x3)

(x− x1)(x− x2)

(x3 − x1)(x3 − x2)
dx

Teraz preintegrujeme tento vzt’ah. Akxj = a + hj kde j = 0, 1, 2 a h =

|b− a|/2, môžeme prepísat’ tento integrál ako

∫ b

a

p(x) dx = hf(x0)

∫

2

0

(t− 1)(t− 2)

(0− 1)(0 − 2)
dt+hf(x1)

∫

2

0

(t− 0)(t− 2)

(1− 0)(1 − 2)
dt+hf(x2)

∫

2

0

(t− 0)(t − 1)

(2 − 0)(2 − 1)
dt



a ak vypǒcítame integrály z tohoto výrazu, máme

∫ b

a

p(x) dx = hf(x0)
1

3
+ hf(x1)

4

3
+ hf(x2)

1

3

a tým dostanemeSimpsonov vzt’ah:

∫ b

a

f(x) dx ≈ h

3
(f(x0) + 4f(x1) + f(x2))

11.4 Gaussove kvadratúry

Ako sme si už povedali, v numerickej analýze pod kvadratúrourozumieme apro-

ximáciu uřcitého integrálu nejakou funkciou, obyčajne vyjadrenou ako váhovaná

suma funǩcných hodnôt v špecifických bodoch z intervalu, na ktorom integru-

jeme.n-bodová Gaussova kvadratúra nám dáva presný výsledok pre polynómy až

do stup̌na2n−1. Integrál pri tejto metóde väčšinou vhodnou substitúciou prešká-

lujeme tak, aby sme integrovali na intervale [-1,1]. samotný vzt’ah pre kvadratúru

je potom daný ako:

∫

1

−1

f(x) dx ≈
n
∑

i=1

wif(xi)

Body v ktorých potom funǩcnú hodnotu pǒcítame sú korěnmi polynómu pat-

riaceho do nejakej triedy tzv. ortogonálnych polynómov.

11.4.1 Vyjadrenie pre Legendrove polynómy

Ak použijeme Legendrove polynómy, počítame funǩcné hodnoty v nasledovných

bodoch s nasledovnými váhami:



Pǒcet bodovn bodyxi váhywi

1 0 2

2 ±
√

1/3 1

3 0 8/9

±
√

3/5 5/9

4 ±0.339981044 ±0.652145155

±0.861136312 ±0.347854845

0 0.568889

5 ±0.538469 0.478629

±0.906180 0.236927

11.4.2 Preškálovanie integrǎcného intervalu

Integrǎcný interval preškálujeme nasledovným spôsobom:

∫ b

a

f(t) dt =
b− a

2

∫

1

−1

f

(

b− a

2
x+

a+ b

2

)

dx

a po aplikácii už spomínaného pravidla dostaneme pre odhadI:

I =
b− a

2

n
∑

i=1

wif

(

b− a

2
xi +

a + b

2

)

11.4.3 Iné vyjadrenia pre Gaussove kvadratúry

Vo všeobecnosti, môžeme použit’ aj iné vyjadrenia pre integrál

∫ b

a

Ω(x) f(x) dx

analogický postup potom vedie, samozrejme, tiež k odlišnýmpravidlám

Interval Ω(x) Ortogonálne polynómy

−1, 1 1 Legendrove polynómy

−1, 1 1√
1−x2 Čebyševove polynómy

0,∞ e−x Laguerre-ove polynómy

−∞,∞ e−x2
Hermitove polynómy



11.5 Kuchárske poznámky

Pri numerickom integrovaní, tak ako pri všetkých numerických metódach je pre

praktickú použitel’nost’ dôležitým parametrom rýchlost’konvergencie, Pri Sim-

psonovej alebo lichobežníkovej metóde dosahujeme vyššiu presnost’ výpǒctu (vy-

číslenia) uřcitého integrálu delením integračného intervalu na podintervaly.Čo sa

týka Gaussovských kvadratúr, napríklad Gaussovská integračná procedúra zo sta-

rého balíka CERNLIB (balík písaný v jazyku FORTRAN) fungujenasledovne:

• urobí Gaussa cez 8 bodov a zároveň cez 16 bodov

• výsledky porovná

• ak sa nelíšia viac, než je požadovaná presnost’ - úspech

• ak sa líšia, zoberie sa len polovičný interval a nǎnom sa procedúra opakuje

• v prípade úspechu sa pokračuje na susedný podinterval

Ked’že Gaussovská kvadratúra je v oblasti numerického integrovania v pod-

state optimálny algoritmus, tak je jasné, že v prípade nejakej nepríjemne sa chova-

júcej funkcie nám Simpsonova kvadratúra bude konvergovat’ovel’a pomalšie ako

napríklad Gauss.

Samozrejme, podsúva sa nám otázka, načo sa pri dnešných rýchlych strojoch

trápit’ s komplikovanejším algoritmom typu Gauss, ak pre jemnejšie delenie inter-

valu použitím triviálneho Simpsona, môžem dostat’ rovnakývýsledok, hoci kon-

verguje pomalšie? Bude to sícečasovo nárǒcnejšie, ale to nevadí, stroj to spočíta.

To je pravda, ale len v princípe! V praxi, berúc do úvahy záludnosti numeriky, s

ktorými sme sa už zaoberali, niekedy to tak je, ale niekedy ajnie... ;-) Problém

je v tom, že pomalšia kovergencia Simpsona najmä v prípade viacrozmerných

integrálov spôsobuje, že konvergenciu môžu predbehnút’ zaokrúhl’ovacie chyby.

Koněcná presnost’ reprezentácie reálnychčísel v pǒcítǎci zaprí̌ciňuje, že príliš

jemné delenia nemajú zmysel, počítǎc totiž medzi dvoma blízkymǐcíslami nevidí

žiaden rozdiel a pǒcíta s vel’kou chybou! Môže sa teda stat’, že zaokrúhl’ovacie

chyby vôbec nedovolia dosiahnut’ Simpsonovi požadovanú presnost’, kým Gauss



ešte nemá prolémy! Samozrejme, rýchlost’ konvergencie sa dá zvýšit’ aj adaptív-

nymi technikami hl’adania správnej jemnosti delenia na podintervaly. Nie je vôbec

nutné aby jemnost’ delenia bola na celej oblasti integrovania rovnaká!

11.6 Substitúcia pri numerickom integrovaní

Na záver si ukážeme jeden trik, ktorý nám za istých okolnostímôže do istej miery

korigovat’ nevhodný priebeh integrovanej funkcie. Stratégia zjem̌novania delenia

inegrǎcného intervalu nie vždy vedie k ciel’u, ako bolo objasnené vpredchádzajú-

cej diskusii,̌ci skôr kuchárskej poznámke. Ak podintegrálna funkcia v princípe nie

je dobre aproximovatel’ná polynómom, preberané metódy nebudú konvergovat’ a

stroskotajú na zaokrúhl’ovacích chybách a/alebo na neakceptovatel’ne jemnom de-

lení. Typickým prípadom je singulárne alebo skorosingulárne chovanie podinteg-

rálnej funkcie v niektorých bodoch - ak napríklad podintegrálna funkcia diverguje,

polynomiálne metódy̌casto integrál nezrátajú, hoci integrál danej funkcie exis-

tuje.Ďalším príkladom sú funkcie s vysokým úzkym píkom, kde pri nedostatǒcne

jemnom delení si pík vôbec nemusím všimnút’ a dostanem totálne chybný výsle-

dok, ak nejaký uzol metódy padne do píku, dostanem akoby fluktuáciu. Strǔcne

zhrnuté, príliš nekonštantný priebeh funkcie sa zle integruje. Naopak, každému

je jasné, že najl’ahšie sa integruje konštantná funkcia. Vhodnou substitúciou však

môžem každý integrál previest’ na integrál z konštantnej funkcie! Pod’me sa teda

zamysliet’ nad týmto tvrdením.

Ozrejmíme si najprv jednu teoretickú, i ked’, ako uvidíme, prakticky nevyuži-

tel’nú pravdu:

V integráli
∫

f(x) dx urobíme substitúciux = g(t)

a dostaneme

∫

f(x) dx =

∫

f(g(t)) · g′(t) dt

ak zvolímeg(t), tak, aby platilo že

g′(t) =
1

f(g(t))



tak triválne vidíme, že integrujeme konštantnú funkciu!

ak prepíšeme predchádzjúci vzt’ah pomocou primitívnej funkcief(x) = F ′(x)

ako

g′(t) =
1

F ′(g(t))

a spomenieme si na vetu o derivácii inverznej funkcie, tak vidíme, že našou

substitúciou je funkcia inverzná k primitívnej.

Teda ak chceme previest’ integrál na integrál z konštantnejfunkcie, potom

musíme poznat’ primitívnu funkciu kf(x) (a ešte ju dokonca aj obrátit’), teda

musíme vediet’ funkciuf(x) analyticky zintegrovat’. Tautológia, ktorá sa dalača-

kat’. Čitatel’ sa teraz môže cítit’ podvedený, že autor si z neho vystrelil. Ak si

chce spǒcítat’ integrál numericky, musí najprv spočítat’ primitívnu funkciu. Há̌cik

je pochopitel’ne v tom, že asi nepoznáme integrál z funkcief(x), ináč by sme sa

nepokúšali o numerické integrovanie. Ale my v podstate nepotrebujeme dostat’

celkom konštantnú funkciu, my potrebujeme iba trocha korigovat’ priebeh integ-

rovanej funkcie. Oby̌cajne teda stǎcí, ak nájdeme funkciuh(x), ktorá má vel’mi

podobný priebeh ako funkciaf(x), pričom si volíme takú funkciu, ku ktorej pri-

mitívnu funkciuH(x) poznáme a vieme ju aj obrátit’. Potom volíme substitúciu

x = g(t) = H−1(t); g′(t) =
1

h(g(t))

a teda

∫

f(x) dx =

∫

f(H−1(t)) · 1

h(H−1(t))
dt

Ked’žef(x) a h(x) majú dost’ podobný priebeh, vlastne sme v premennejt

dostali integrál zo skoro-konštanty, ktorý sa už numerickybude robit’ dobre.

11.7 Integrovanie metódou Monte Carlo

O metódach Monte Carlo sme sa už zmienili. Integrovanie metódou Monte Carlo

využíva výpǒcet funkcnej hodnoty v náhodných bodoch (náhodné hodnotyx).

Aj ked’ to zneje dost’ zvláštne, počítat’ integrál práve takýmto spôsobom, dá sa



ukázat’, že integrovanie metódou Monte Carlo má tú vlastnost’, že pri viac ako

trojrozmerných integráloch je pri rovnakom zat’ažení CPU štatisticky presnejšie

(menšia štatistická chyba) ako pri lichobežníkovej metóde.

Integrovanie Monte Carlo je založené na vnímaní integrálu ako strednej hod-

noty. Na integrál sǎcastejšie dívame ako na výpočet plochy pod krivkou. Ale je

to to isté, ako uřcenie strednej hodnoty funkcie definovanej vzt’ahom

< f >=

∫ b

a
f(x)dx

b− a

Ak strednú hodnotu< f > určíme ako strednú hodnotun funkčných hodnôt

v n náhodne vybraných bodoch, potom vlastne nájdeme experimentálne hodnotu

toho integrálu. Každá Monte Carlo počítǎcová simulácia, i ked’ pôvodne nekon-

cipovaná ako výpǒcet integrálu, sa dá chápat’ ako výpočet akéhosi fiktívneho in-

tegrálu.

Hoci sa v tomto kurze snažím popísat’ algoritmy všeobecne a tiež sa snažím

vyhýbat’ sa písaniu kódu alebo pseudokódu, tentokrát urobím výnimku, aby bolo

jasné, aký je algoritmus jednoduchý. Kód je formálne napísaný v C++, ale je v

podstate hravo portovatel’ný do l’ubovol’ného jazyka. Skutočne výkonné riadky

sú iba 4 (slovom štyri) a preto som ich zvýraznilčervenou. Funkciaf(x) je iba

formálna a nie je v kóde definovaná (ale točitatel’ samozrejme zbadá na prvý

pohl’ad).

{

double integ_sum = 0;

int n = pocet_iteracii;

double a = dolny_limit;

double b = horny_limit;

for(int i=0;i<n;i++) {

double x = a + (b-a)*random();

integ_sum += f(x); }

double fcn_mean = integ_sum/n;

double integral = (b-a) * fcn_mean;

}



12 Numerické riešenie diferenciálnych rovníc

Diferenciálnymi rovnicami modelujeme mnohé zákony rôznych vedeckých dis-

ciplín, pǒcnúc fyzikálnymi, technickými, prírodovednými, ekonomickými až po

spolǒcenské. Riešenie diferenciálnych rovníc je aj matematickým spôsobom in-

terpretácie už spomínaných zákonitostí. Nie všetky diferenciálne rovnice sa dajú

riešit’ analyticky. V praxi všaǩcasto potrebujeme poznat’ výsledok nejakej dife-

renciálnej rovnice, aby sme mohli interpretovat’ svoje výsledky alebo získat’ opis

nejakého systému a je vel’mi zlé, ak napotvoru práve tento typ rovníc matematici

proste vyriešit’ nedokázali. Numerické riešenie je tedačastokrát jediná možnost’,

ako dospiet’ k výsledku. Z matematického hl’adiska si problém formulujeme na-

sledovne:

Chceme nájst’ približné riešenie rovnice

y′(t) = f(t, y(t)), y(t0) = y0

12.1 Eulerova metóda

Aby sme riešili uvedenú diferenciálnu rovnicu, v prvom kroku si aproximujeme

deriváciuy′(t)

y′(t) ≈ y(t+ h)− y(t)

h

čo vedie k nasledovnému vzt’ahu

y(t+ h) ≈ y(t) + h · f(t, y(t))

zvolíme si interval (krok) vhodnej vel’kostih a následne dostaneme sekvenciu

t0, t1 = t0 + h, t2 = t0 + 2 · h, ...
Ďalej postupujeme podl’a vzt’ahu:

yn+1 = yn + h · f(tn, yn)

Pre zaujímavost’, Leonard Euler publikoval túto metódu v roku 1768.



Obr. 18: Eulerova metóda

Obr. 19: Eulerova metóda



Obr. 20: Eulerova metóda

Obr. 21: Eulerova metóda



Obr. 22: Eulerova metóda

12.2 Opǎcná (backward) Eulerova metóda

Ak deriváciu z našej rovnice aproximujeme vzt’ahom

y′(t) ≈ y(t)− y(t− h)

h

postupujeme podl’a nasledovného vzt’ahu:

yn+1 = yn + h · f(tn+1, yn+1)

Táto metóda je implicitná, takže musíme riešit’ rovnicu abysme našliyn+1, čo

môže byt’časovo nárǒcné. Táto metóda je však numericky stabilnejšia.

• aby sme dostali bod 2 z bodu 1, vezmeme derivaciu v bode 2 a extrapolu-

jeme ju do bodu 1

• podobne dostaneme bod 3 z bodu 2



Obr. 23: Opǎcná Eulerova metóda

12.3 Záverěcné poznámky

Eulerova metódǎcasto nie je dostatočne presná, preto je potrebné v takomto prí-

pade použit’ metódy vyšších rádov.

Jednou z možností, ako zvýšit’ presnost’ je použit’ na výpočet viac hodnôt z

predchádzajúcich krokov. Potom to môžeme vyjadrit’ ako

αkyn+k + αk−1yn+k−1 + · · ·+ α0yn =

= h (βkf(tn+k, yn+k) + βk−1f(tn+k−1, yn+k−1) + · · ·+ β0f(tn, yn))

Inou možnost’ou je použit’ v intervale[tn, tn+1] viac bodov. To vedie k takzva-

ným Runge-Kutta metódam, pomenovaných podl’a autorov tejto metódy - Carle

Runge a Martin Kutta. Tieto metódy možno aj kombinovat’.



12.4 Runge-Kutta

Spomedzi metód typuRunge−Kutta sa naǰcastejšie používa metóda zvanáRK4

a pretočasto sa pod názvomMetóda Runge-Kuttamyslí práve táto metóda.

Opät’ tu máme problém sformulovaný ako:

y′ = f(t, y), y(t0) = y0

Metóda RK4 na riešenie tejto rovnice je daná nasledovným predpisom:

yn+1 = yn +
h

6
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4)

kde

k1 = f (tn, yn)

k2 = f

(

tn +
h

2
, yn +

h

2
k1

)

k3 = f

(

tn +
h

2
, yn +

h

2
k2

)

k4 = f (tn + h, yn + hk3)

Čiže, každú nasledujúcu hodnotu (yn+1) spǒcítame z predchádzjúcej (yn) po-

sunutej o vzdialenost’ (h). Smernica zmeny je vypočítaná ako váhovaná stredná

hodnota smerníc:

* k1 smernica na zǎciatku intervalu;

* k2 smernica v strede intervalu, pomocouk1 určíme hodnotuy v bodetn+h/2

použijúc Eulerovu metódu;

* k3 tiež smernica v strede intervalu, ale taraz určíme hodnotuy pomocouk2

* k4 smernica na konci intervalu, pomocouk3 určíme hodnotuy

nakoniec vypǒcítame smernicu v strede intervalu:

smernica=
k1 + 2k2 + 2k3 + k4

6

y môže byt’ skalár, ale aj vektor.



12.5 Zovšeobecnené metódy Runge-Kutta

Ide o zovšeobecnenie metódy RK4 dané ako:

yn+1 = yn + h
s
∑

i=1

biki

kde

k1 = f(tn, yn)

k2 = f(tn + c2h, yn + a21hk1)

k3 = f(tn + c3h, yn + a31hk1 + a32hk2)

...

ks = f(tn + csh, yn + as1hk1 + as2hk2 + · · ·+ as,s−1hks−1)

stupěn je danýčísloms a koeficientamiaij (1 ≤ j < i ≤ s), bi ( i = 1, 2,..., s)

andci (i = 2, 3, ..., s). Tieto oby̌cajne zorad’ujeme do tzv. Runge-Kutta talul’ky:

0

c2 a21

c3 a31 a32
...

...
. . .

cs as1 as2 · · · as,s−1

b1 b2 · · · bs−1 bs

Metóda Runge-Kutta je konzistentná ak

i−1
∑

j=1

aij = ci , i = 2, . . . , s



Obr. 24: Líšky a zajace

12.5.1 Príklad na záver: Riešenie dvoch navzájom zviazaných diferenciál-

nych rovníc metódou Runge -Kutta alebo problém predátor - obet’

(líšky a zajace)

Tento problém asi všetci dobre poznáte.... Máme malý biologický mini-eko-systém,

pozostávajúci z dvoch druhov, z ktorých jeden je v potravinovom ret’azci vyššie,

ako ten druhý (inými slovami, dravec požiera svoju obet’, lebo hlad je skrátka

hlad). Oby̌cajne sa hovorí o líškach a zajacoch. To, očo nám v tejto úlohe ide,

je známy problém riešenia dvoch navzájom zviazaných diferenciálnych rovníc

metódou Runge -Kutta. Sformulujeme si teda úlohu a stanovíme stratégiu na jej

riešenie. Zmena pǒctu zajacov z závisí od prirodzeného prírastku daného koefi-

cientomα a pǒctu zajacov zjedených líškami , daného koeficientomβ. Zmena

počtu líšoky závisí od koeficientu ich vzájomnej potravinovej konkurencie γ a

koeficientu dostupnosti potravyδ. To nás vedie k rovniciam:

dz

dt
= αz − βzy = f(t, y, z)

dy

dt
= −γy − δzy = g(t, y, z)

Ak poznáme koeficienty a počet predátorov a obetía, b v časet(0), môžeme

simulovat’ priebeh vývoja populácií týchto dvoch druhov včase. Použijúc metódu

Runge - Kutta teda dostávame nasledovné rovnice:

yn+1 = yn +
k1 + 2(k2 + k3) + k4

6



Obr. 25:Časový vývoj systému líšok a zajacov

zn+1 = zn +
l1 + 2(l2 + l3) + l4

6

kde

k1 = h · g(tn, yn, zn)

l1 = h · f(tn, yn, zn)

k2 = h · g(tn +
h

2
, yn +

k1
2
, zn +

l1
2
)

l2 = h · f(tn +
h

2
, yn +

k1
2
, zn +

l1
2
)

k3 = h · g(tn +
h

2
, yn +

k2
2
, zn +

l2
2
)

l3 = h · f(tn +
h

2
, yn +

k2
2
, zn +

l2
2
)

k4 = h · g(tn + h, yn + k3, zn + l3)



l4 = h · f(tn + h, yn + k3, zn + l3)

h je časový interval (krok v̌case) pre výpǒcet d’alšej iterácie. Výsledok tohoto

simulovaného vývoja nášho malého ekosystému vidíme na obrázku.


