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NUMERICKÉ ŘEŠEN! ROVNIC.
Úlohy praktického života
a technické prakse, při nichž
maji býti výsledky vyjádřeny
číselně, vyžadují na konci vyhledáni čísel, která vyhovuji
rovnicím, k nimž úloha vedla.
Taková čísla se určují jinak
u rovnic algebraických, u kterých dovedeme určiti obecný
tvar řešení, a jinak u ostatníoh
rovnio algebraických nebo u
rovnic transcendentních. V tomto druhém případě jde o určeni libovolně malých intervalů,
v nichž leží hledaná čísla, t. j.
jde o vyhledání kořenů s libovolnou přesností.
Oběma úkoly se autor zabývá odděleně, věnuje zvláštní
oddíly numerickému řešení rovnic algebraických prvního až
čtvrtého stupně a zvláštní oddíly separaci kořenů rovnic algebraických, t. j. určení intervalů,
v nichž kořeny leží.
Několik odstavců věnuje autor metodám numerického řešení rovnic transcendentních
a řešení soustav rovnio o několika neznámých a vykládá
čtenáři metody přibližného řešení soustavy rovnio lineárních
a některých speciálních soustav
rovnic vyšších stupňů.
četné příklady, kterými autor doprovází své výklady, na
niohž přímo mnohdy ukazuje
podstaty metody, přispívají
k snadnému porozumění věci
v širokém okruhu čtenářů.
A úlohy k cvičení (většinou s výsledky) napomáhají úsilí autorovu o dobré ovládáni vyložených metod i početní teohniky.
U všech knihkupoů.
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