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Õppeaine kood: MLM6011.DT 

Õppeaine nimetus eesti keeles: Arvutusmeetodid 

Õppeaine nimetus inglise keeles: Numerical Methods 

Õppeaine maht: 5.0 EAP 

Kontrolli vorm: eksam 

Õppetöö keel: eesti keel 

Õpetamise semester: kevad 

Õppeaine eesmärk: Tähtsamate arvutusalgoritmide kirjeldamine ja nende teostamine arvutil. 

 

Õppeaine sisu lühikirjeldus: Ligikaudsed suurused ja nende vead. Ligikaudsete arvudega arvutamise reeglid. 

Ümardamisreeglid. Suuruse absoluutne ja relatiivne viga. Kaudse mõõtmise absoluutse ja relatiivse vea leidmine erinevate 

avaldiste puhul.Funktsiooni muudu hindamise valem. Selle valemi kasutamine ligikaudsel arvutamisel ja vea hindamisel. 

Iteratsioonimeetodid. Interpolatsioonimeetodid ja splainid. Ortogonaalsed polünoomid ja nende rakendused. 

Vähimruutude meetod ja selle rakendused.  Numbriline integreerimine ja diferentseerimine. Optimiseerimismeetodid. 

Harilike diferentsiaalvõrrandite numbriline lahendamine.  

Õppeaine õpiväljund: Peale kursuse läbimist üliõpilane: 

Oskab defineerida ainekursuses kasutatud mõisteid, tuletada valemeid ja tõestada teoreeme. 

Tunneb elementaarset vigade teooriat.  

Oskab hinnata kaudsetel mõõtmistel tekkivaid vigu mitmesuguste avaldiste puhul. 

Oskab iteratsioonimeetoditega lahendada võrrandeid ja mittelineaarseid võrrandisüsteeme. 

Oskab polünoomide ja splainidega interpoleerida. 

Oskab numbriliselt diferentseerida ja integreerida, tunneb tähtsamaid kvadratuurvalemeid 

Oskab numbriliselt lahendada diferentsiaalvõrrandeid ja numbriliselt leida mitme muutujaga funktsioonide ekstreemume. 

Hindamismeetodid: Semestri vältel tuleb sooritada kolm kontrolltööd, millest igaühe eest võib teenida 20 punkti, suulise 

eksami eest võib saada 40 punkti. Suulisele eksamile pääsemiseks on vaja iga kontrolltöö eest koguda vähemalt 10 punkti. 

 

Kohustuslik kirjandus: Janno, J. Arvutusmeetodid. 2016, TTÜ, Tallinn. 

Epperson, J. F. An introduction to numerical methods and analysis, 2007, John Wiley and Sons, New York. 

Õppematerjalid ja arvutiprogrammid aadressilt: www.tlu.ee/~tonu/Arvmeet. 

Esitamise kuupäev: 01.01.2019 

Õppeaine läbimise eeltingimused (eeldusained): MLM6009.DT 

Õppeaine töömahud ja vormid: Esmalt on ära toodud päevaõppe semestri töömahud, seejärel kaugõppe semestri 

töömahud (juhul, kui ainet õpetatakse kaugõppes) 

 Statsionaarne õpe Kaugõpe 

Loengud 30  

Praktikumid 30 0 

Harjutused/seminarid 0 0 

Piirangud kuulajaskonnale:  

Reegel deklareerimise kohta:  

Iseseisev töö: Loengute ja õppekirjanduse läbitöötamine, ülesannete lahendamine. Kodutööde lahendamine ja 

vormistamine. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist. 



Detailsem informatsioon kursuse sisu kohta: 

Nädal Teema, sisu lühikirjeldus 
1 1. Ligikaudsed suurused ja nende vead. Suuruse absoluutne ja relatiivne viga. 

2. Kaudse mõõtmise vea hindamine. Summa, vahe, korrutise ja jagatise absoluutne viga. 
3. Suuruse ruudu, kuubi, ruutjuure ja kuupjuure absoluutne viga. 
4. Summa ja vahe relatiivne viga. Täpsuse kadu lahutamisel. 
5. Korrutise ja jagatise relatiivne viga. Ruudu ja kuubi relatiivne viga. 
6. Ruutjuure ja kuupjuure relatiivne viga.  

2 7. Ligikaudsete arvudega arvutamise reeglid. Ümardamisreeglid. 
8. Funktsiooni muudu hindamise valem. Valemi kasutamine ligikaudsel arvutamisel ja vea 
hindamisel. 
Ülesannete lahendamine. 
Kontrolltöö. 

3 9. Võrrandi lahendamine lõigu poolitamise meetodiga ja hariliku iteratsioonimeetodiga. 
Võrrandi numbrilise lahendamise üldskeem. Lõigu poolitamise meetod. 
10. Harilik iteratsioonimeetod. 

4 11. Newtoni meetod ehk puutujate meetod. 
12. Kõõlude ja lõikajate meetodid. 
13. Modifitseeritud Newtoni meetod.  
14. Aitkeni võte koondumise kiirendamiseks. Steffenseni valem. 

5 15. Interpoleerimine. Interpoleerimise üldvalem. Interpolatsioonitingimused. 
16. Lähendamine sirgega. Lineaarse interpolatsiooni polünoom.  
17. Lagrange interpolatsioonivalem. 

6 18. Diferentssuhted. 
19. Newtoni interpolatsioonivalem. 
20. Interpoleerimine kordsete sõlmedega. 
21. Interpoleerimine mitme muutuja funktsioonide korral. 

7 22. Runge fenomen. 
23. Splainid. Lineaar- ja kuupsplainide kasutamine funktsiooni lähendamisel. 
24. Vähimruutude meetod. 

…       Vahenädal. 
8 25. Ortogonaalsed polünoomid. 

26. Numbriline diferentseerimine. 
27. Numbriline integreerimine. Ristkülikvalemid. 
28. Newton-Cotes’i kvadratuurvalem. 

9 29. Trapetsvalem. 
30. Simpsoni valem. 
31. Katkevuskohtadega funktsioonide integreerimisest. Päratute integraalide arvutamisest. 
32. Integraalide leidmine Monte Carlo meetodil. 
33. Simpsoni kubatuurvalem. 

10 34. Diferentsiaalvõrrandite numbriline lahendamine. Euleri meetod. 
35. Runge-Kutta II järku meetodid (Heuni meetod ja keskpunkti meetod). 
36. Runge-Kutta IV järku meetod.  

11 37. Ühe muutujaga funktsiooni ekstreemumite leidmine. Kuldlõike meetod ja Newtoni 
meetod. 
Kontrolltööd 

 


