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I. Noţiuni introductive 

 

Metodele numerice reprezintă tehnici prin care problemele matematice sunt 

reformulate astfel încât să fie rezolvate numai prin operaţii aritmetice. Prin trecerea 

de la infinit la finit, diferenţial la algebric, neliniar la liniar problemele complicate 

sunt înlocuite de probleme mai simple care au aceeaşi sau “aproape” aceeaşi soluţie. 

Astfel soluţiile obţinute prin aplicarea metodelor numerice reprezintă doar 

aproximaţii ale soluţiilor problemelor originale, şi deci implică erori.  

 

 I.1. Elemente de teoria erorilor 

 

Sursele erorilor şi clasificarea lor 

 

Se pot distinge trei tipuri de erori în cazul aplicării de metode numerice 

pentru rezolvarea unei probleme: 

• Erori provenite din simplificarea modelului fizic, pentru a fi descris într-

un model matematic; erori din măsurătorile iniţiale sau erori din calcule 

anterioare. Aceste tipuri de erori se numesc erori inerente. 

• Erori datorate metodei utilizate-de exemplu, trunchierea unei serii 

infinite (mai precis aproximarea sumei unei serii printr-o sumă parţială), 

sau considerarea unui termen cu un rang “suficient” de mare pentru a 

aproxima limita unui şir. Aceste erori sunt numite erori de metodă sau 

erori de trunchiere. 

• Erori datorate reprezentării datelor şi efectuării calculelor într-o 

aritmetică cu precizie limitată (de exemplu aritmetica virgulei mobile). 

Aceste erori se numesc erori de rotunjire. 



  Mădălina Roxana Buneci                                                       Metode Numerice – Curs - 2007 
 

 2 

Erorile inerente sunt anterioare aplicării metodei numerice, iar erorile de 

trunchiere şi de rotunjire apar în timpul calculului numeric.  

 

Erori absolute şi erori relative 

 

Eroarea absolută = valoare aproximativă - valoare exactă 

Eroarea relativă  = 
exactăvaloare

absolutăeroare  

Din  aceste definiţii se obţine: 

Valoare aproximativă = (valoare exactă )(1 + eroare relativă) 

Eroarea absolută nu ţine seama de ordinul de mărime al valorilor comparate. 

De exemplu, o eroare în centimetri este mai importantă dacă lungimea calculată este 

de 100 cm, decât dacă este de 100 km. De aceea, eroarea relativă se raportează la 

valoarea reală. Adesea eroarea relativă se exprimă în procente: 

exactăvaloare

absolutăeroare . 100 % 

De obicei valoarea exactă nu este cunoscută. De aceea nici eroarea (absolută 

sau relativă) nu poate fi calculată, şi doar se estimează valorile limită ale acesteia. 

Se utilizează majoranţi pentru modulul erorii (sau norma erorii, dacă se lucrează 

într-un spaţiu normat).  

 

Erori ale datelor şi erori de calcul 

 

Considerăm următoarea problemă tipică: calculul valorii unei funcţii f:R→R 

pentru un argument dat. Fie: 

x      =  valoarea de intrare exactă  

x*    =  valoare de intrare aproximativă  

f(x)  =  rezultatul dorit 

f*    =  funcţia aproximativă de calcul 

Eroarea totală este dată de: 

f*(x*) - f(x) = (f*(x*) - f(x*)) - (f(x*) - f(x)) 

Deci 
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Eroare totală = eroare de calcul + eroare propagată a datelor, 

unde, 

 Eroare de calcul = f*(x*) - f(x*) 

 Eroare a datelor = x* - x. 

Algoritmul nu are nici un efect asupra erorii propagate a datelor. 

 

Erori de trunchiere şi erori de rotunjire 

 

Eroare de trunchiere = diferenţa dintre rezultatul exact (pentru datele de 

intrare curente) şi  rezultatul furnizat de un algoritm dat utilizând aritmetica exactă. 

Eroare de rotunjire = diferenţa dintre rezultatul produs de un algoritm dat 

utilizând aritmetica exactă şi rezultatul produs de acelaşi algoritm  utilizând o 

aritmetică cu precizie limitată (de exemplu aritmetica virgulei mobile). 

Eroarea de calcul este suma dintre eroarea de trunchiere şi eroarea de 

rotunjire, dar de obicei una dintre acestea predomină. De exemplu, dacă aproximăm 

derivata într-un punct prin 

( )xf ′  ≈
( ) ( )

h

xfhxf −+
 

eroarea de trunchiere este dominată de M
2

h
, unde M = ( )tfsup ′′  pentru t într-o 

vecinătate a lui x (acesta rezultă aplicând formula lui Taylor de ordinul doi în x). 

Dacă ε domină eroarea cu care se reprezintă valorile lui f, atunci eroarea de 

rotunjire în formula de aproximare considerată este mărginită de 
h

2ε
. Deci eroarea 

totală este mărginită de E(h) = M
2

h
 + 

h

2ε
. Studiem variaţia acestei funcţii. 

Avem ( )hE′ = 
2

M
-2ε

2h

1
 şi deci ( )hE′ = 0 <=> h = 2

M

ε
. În plus, 









 ε
′′

M
2E >0, 

deci funcţia are punct de minim în h =  2
M

ε
. Ca urmare, eroarea totală este 

minimă pentru h ≈  2
M

ε
. Pentru valori mai mici ale lui h eroarea totală creşte din 
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cauza creşterii erorii de rotunjire, iar pentru valori mai mari ale lui h eroarea totală 

creşte din cauza creşterii erorii de trunchiere. 

 

Erori forward şi erori backward 

 

Să presupunem că dorim să calculăm y = f(x), unde f : R → R, dar obţinem 

o valoare aproximativă y*. 

Eroare forward absolută = ∆y = y* - y 

Eroare forward relativă = 
y

y

∆
 = 

y * y

y

−
. 

Deseori eroarea ∆y este dificil de estimat. Ideea analizei erorilor din punct 

de vedere a erorilor backward este următoarea: soluţia aproximativă y* este 

considerată soluţia exactă a unei probleme cu datele iniţiale modificate, mai precis 

se consideră y* = f(x*), unde x* este o perturbaţie a lui x.  

Eroare backward absolută = ∆x = x* - x, unde f(x) = y şi f(x*) = y*. 

Eroare backward  relativă = 
x

x

∆
 = 

x * x

x

−
. 

Soluţia aproximativă y* se consideră "bună" dacă este soluţie exactă pentru 

o problemă cu datele "uşor" perturbate. 

De exemplu, dacă aproximăm 5  prin  y* = 2.2, eroarea forward absolută 

este 

| ∆y | =| y* - y | = | 2.2 - 2.23606…| ≈ 0.03606 

iar eroarea forward relativă este aproximativ 1.6 %. 

Pentru a calcula eroarea backward, observăm că 84.4 =2.2. Eroarea backward 

absolută este 

| ∆x | =| x* - x | = | 4.84 - 5 | ≈ 0.16, 

iar eroarea backward relativă este aproximativ 3 %. 
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I.2. Condiţionarea numerică. Factor de condiţionare. 

 

Problema se numeşte bine condiţionată dacă variaţiile relative ale soluţiei 

au acelaşi ordin de mărime  cu variaţiile relative ale datelor de intrare ce le 

cauzează.  

Problema este rău condiţionată dacă modificările relative care au loc în 

soluţie pot fi mult mai mari decât cele ale datelor de intrare.   

Factorul de condiţionare se defineşte prin: 

cond = 
intrarededatelorarelativăvariatia

solutieiarelativăvariatia
 

Să revenim la calculul y = f(x), unde f : R → R. Să presupunem că se obţine  

valoarea aproximativă y*. Fie x* cu proprietatea că f(x*) = y*. Avem  

cond = 

( ) ( )
( )

x

x*x

xf

xf*xf

−

−

= 

x

x

y

y

∆

∆

. 

Problema este rău condiţionată, dacă factorul de condiţionare 

cond >> 1. 

Factorul de condiţionare acţionează ca un "factor de amplificare" legând 

eroarea forward de eroarea backward: 

| eroarea relativă forward| = cond × | eroarea relativă backward| 

De obicei factorul de condiţionare nu este cunoscut exact şi poate varia în 

funcţie de datele de intrare. De aceea se utilizează o estimaţie margine superioară 

pentru cond. Deci 

| eroarea relativă forward | 
≈
<  cond × | eroarea relativă backward |. 

Considerăm un exemplu de estimare pentru factorul de condiţionare. Să 

presupunem că se evaluează funcţia diferenţiabilă f pentru data de intrare x şi se 

obţine valoarea aproximativă y* corespunzând valorii  

x* = x + ∆x, 

(mai precis y* = f(x*)). Eroarea absolută forward este 

f(x + ∆x) - f(x) ≈ ( )xf ′ ∆x 
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iar eroarea relativă forward este 

( ) ( )
( )xf

xfxxf −∆+
≈

( )
( )xf

xxf ∆′
 

Factorul de condiţionare este  

cond ≈ 

( )
( )

x

x
xf

xxf

∆

∆′

= ( )
( )xf

xfx ′
. 

 

I.3. Stabilitatea algoritmilor 

 

Noţiunea referitoare la algoritmi analoagă condiţionării numerice a 

problemelor  este stabilitatea.  Intuitiv vorbind, stabilitatea numerică a unui 

algoritm înseamnă ca acesta este cât mai puţin sensibil la perturbaţiile din timpul 

calculului (erorile de rotunjire sau la alte incertitudini numerice care pot apărea în 

procesul de calcul). Se spune că un algoritm de rezolvare a unei probleme este 

stabil dacă rezultatul produs este soluţia exactă a aceleaşi probleme cu datele "uşor" 

perturbate.  

În cazul algoritmilor stabili efectul erorii de calcul nu este mai puternic 

decât efectul erorii (mici) a datelor de intrare. 

Un algoritm instabil poate amplifica mult perturbaţiile date de erorile de 

calcul.  

 

Acurateţea metodelor 

 

Acurateţea se referă la apropierea soluţiei calculate de soluţia exactă a 

problemei. Stabilitatea algoritmului nu garantează acurateţea. Aceasta depinde în 

egală măsură de buna condiţionare a problemei şi de stabilitatea algoritmului. 

Inacurateţea poate rezulta din aplicarea unui algoritm stabil unei probleme rău 

condiţionate, ca şi din aplicarea unui algoritm instabil unei probleme bine 

condiţionate.  
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Aplicarea (cu ajutorul calculatorului) unui algoritm stabil unei probleme 

bine condiţionată garantează obţinerea soluţiei cu o precizie bună, în sensul că 

eroarea relativă a soluţiei calculate  faţă de soluţia exactă este de ordinul de mărime 

al erorilor de reprezentare a datelor în calculator.  

 

I.4. Complexitatea algoritmilor 

 

În evaluarea complexităţii unui algoritm se ţine cont de două aspecte 

• timpul necesar execuţiei algoritmului (dat de numărul de operaţii elementare) 

• spaţiul de memorie necesitat de algoritm 

În general nu este posibil să obţinem simultan un timp de execuţie mai scurt precum 

şi un necesar de spaţiu de memorare mai mic. Progresele tehnologice din ultima 

vreme impun drept criteriu primordial criteriul timp.  

 Fie n numărul de date de intrare pentru un anumit algoritm (eventual 

considerăm n egal cu numărul de locaţii de memorie necesare pentru memorarea 

datelor iniţiale). Fie TS(n) timpul cerut de algoritm pentru un anumit set de n date de 

intrare S. Vom nota τ(n) timpul cerut de algoritm în cazul cel mai defavorabil, i.e.: 

τ(n) = sup {TS(n) : S este un set de date de intrare de dimensiune n } 

În general nu este posibil să determinăm o formulă pentru τ(n). În acelaşi timp ne 

interesează comportarea lui τ(n) pentru valori mari ale lui n. În acest sens 

introducem următoarele notaţii: 

 

• τ(n) = O(f(n)) dacă ∃ C > 0, n0 ∈ N cu τ(n) ≤ C f(n) ∀ n ≥ n0 

Interpretare: ττττ are o creştere mai lentă decât f 

• τ(n) = o(f(n)) dacă 
( )
( )

0
nf

nτ
lim
n

=
∞→

 

Interpretare: ττττ are o creştere  strict mai lentă decât f 

• τ(n) = θ (f(n)) dacă ∃ C1, C2 > 0, n0∈N cu  C1f(n) ≤ τ(n) ≤ C2f(n) ∀n ≥ n0 

Interpretare: ττττ are o creştere la fel de lentă ca f 
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• τ(n) ~ f(n) dacă 
( )

( )n

n
lim 1

f n→∞

τ
=  

Interpretare: ττττ are o creştere la fel de lentă ca f 

• τ(n) = Ω(f(n)) dacă f(n) = O(τ(n) 

Interpretare: f are o creştere mai lentă decât ττττ 

 

O şi o se folosesc pentru a stabili marginile superioare ale timpului de 

execuţie, iar Ω pentru limita inferioară a timpului de execuţie. 

Un algoritm se numeşte algoritm polinomial dacă τ(n) = O(P(n)), unde τ 

este timpul cerut de algoritm, iar P este un polinom. 

 


