
P°íklad £. 1

�e²te numericky metodou sítí Laplaceovu rovnici(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

)
u(x, y) = 0

na £tverci [0, 1]× [0, 1] s t¥mito okrajovými podmínkami:

u(x, 0) = exp(−2x),

u(0, y) = cos(2y),

u(x, 1) = exp(−2x) cos(2),

u(1, y) = exp(−2) cos(2y).

Diskretizujte Laplaceovu rovnici pomocí kone£ných diferencí. Pro °e²ení soustavy lineárních rovnic pou-
ºijte proceduru sipsol. �e²ení prove¤te pro rozm¥ry sít¥ 50× 50, 100× 100 a 200× 200, výsledky uloºte
ve vhodné form¥ do souboru. Vyzkou²ejte vliv itera£ního parametru alpha na rychlost výpo£tu. Zobrazte
3D graf °e²ení pomocí vhodného programu (nap°. Origin, Gnuplot atd.). Ur£ete chybu ve st°edu sít¥ v
závislosti na kroku sít¥ h a rychlost konvergence (závislost chyby na kroku h vyneste do logaritmického
grafu a z tohoto grafu ur£ete exponent u h).

P°íklad £. 2

V intervalu (1, 10) generujte s krokem h = 0.1 data zadaná funkcí y = a + bx2 (parabola) pro hodnoty
a = 1, b = 2, p°idejte ²um s normálním rozd¥lením pro r·zné hodnoty σ a pomocí lineární regrese
spo£ítejte:

• bodové a intervalové odhady parametr· a, b,

• korela£ní koe�cienty,

• pás spolehlivosti pro celou k°ivku pro zvolenou míru rizika,

• intervalový odhad σ pro zvolenou míru rizika.

Vyuºijte procedury norm.pas a procedury z unity stat. Celý výpo£et opakujte vícekráte a otestujte, zda
intervalové odhady mají o£ekávaný pravd¥podobnostní obsah.

P°íklad £. 3

Spo£t¥te £asový vývoj koncentrace rozpadajícího se plazmatu. Plazma je sloºeno z elektron· a iont·
N+

2 v kulové nádob¥ o polom¥ru 25 cm, tlak neutrálního plynu je 100 Pa. Nabité £ástice v plazmatu
zanikají rekombinací a difuzními ztrátami. Koe�cient ambipolární difuze je Da = 2000 cm2 s−1, koe�cient
rekombinace α = 2× 10−7 cm3 s−1. V £ase t = 0 s byl pro�l koncentrace plazmatu následující

ne = 0 pro r > 10 cm, ne = 2× 1011 cm−3 pro r < 10 cm .

Odpovídající parabolickou parciální diferenciální rovnici °e²te metodou p°ímek. V nejjednodu²²ím p°ípad¥
tato metoda pak odpovídá explicitní metod¥. Ukaºte, ºe pro velmi dlouhé £asy a nízké koncentrace
elektron· je prostorové rozloºení koncentrace dáno základním difuzním módem.


