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NUMERICKÉ METODY VE FORTRANU 
1. ÚVOD 
 
Numerické modelování (scientific computing, computational science) 
Témata  
– lineární algebra 
– aproximace (interpolace) 
– integrování a derivování 
– řešení nelineárních rovnic 
– hledání extrémů 
– Fourierova transformace 
– soustavy obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic 
 
Meze 
– omezená přesnost reálné aritmetiky v hardwaru (při 4/8 B mantisa 24/53 bitů a 7/15 desítkových míst) 
 problém: odčítání blízkých čísel a (katastrofická) ztráta přesnosti 
– asymptotická časová složitost algoritmů vs. výkon reálné aritmetiky na CPU/GPU (~104 Kč) ~101/103 GFlops 
 problém: algoritmy s časovou složitostí O(n2), O(n3), např. lineární algebra 
– paměťové nároky 2D a 3D problémů vs. sdílená paměť ~101 GB (8 B x 8123 ~ 4 GB) 
 problém: nevyhnutelnost (MPI) paralelizace, komunikační úzká hrdla, škálování výkonu (Flops/počet CPU) 
 
Software 
Překladače Fortranu 95/2003 
gfortran, g95 GNU překladač, člen početné rodiny volně dostupných překladačů; g95 samostatná odnož 

netbeans: grafické integrované vývojové prostředí (IDE) s překladači GNU 
ifort  Intel překladač, v balíčku s C/C++, MKL, OpenMP a MPI; MS Visual Studio jako IDE pro win 
pgfortran Portland Group překladač, v balíčku s C/C++, ACML, OpenMP a MPI, programování NVIDIA GPU 
 
Knihovny numerických metod pro Fortran a C 
BLAS  Basic Linear Algebra Subprograms, dobře optimalizovaná volně dostupná knihovna 
  operace s vektory (Level 1), s maticí a vektory (Level 2) a více maticemi (Level 3) 
LAPACK  volně dostupná knihovna pro řešení úloh lineární algebry, volá BLAS, součást všech následujících 
MKL, ACML Intel Math Kernel Library a AMD Core Math Library, rychlé knihovny (LA, FFT) od výrobců hardwaru 
CUBLAS, CULA implementace BLASu a LAPACKu pro NVIDIA GPU 
IMSL, NAG velké komerční knihovny numerických metod 
Aktuální verze (03/2012): MKL 10.2/10.3, ACML 4.4.0/5.1.0, CUBLAS 4.0/4.1, CULA R13/R14, IMSL 6.0/7.0 
 
Interaktivní numerické systémy 
MATLAB Matrix Laboratory, komerční systém (MathWorks):  

efektivní zápis lineární algebry, dobré pokrytí ostatních numerických témat 
Mathematica jiný výrobce (Wolfram Research), jiný systém 
GNU Octave volně dostupná obdoba MATLABu 
 
Paralelizační knihovny (rozhraní) 
OpenMP Open Multi Processing, vláknová paralelizace pro vícejádrový procesor se sdílenou pamětí 
MPI   Message Passing Interface, meziprocesová komunikace pro klastry s distribuovanou pamětí 
 
Kniha Numerical Recipes (NR) 
Press W. H. et al., Numerical Recipes in C/Fortran, 1st ed. 1986, 2nd ed. 1992, 3rd ed. 2007 

učebnice se sadou zdrojových kódů (C a Fortran), široké pokrytí témat, volná PDF (2nd ed.) 
www.nr.com, www.nrbook.com/a/bookcpdf.php, www.nrbook.com/a/bookfpdf.php 
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Mini-algoritmy 
Řešení kvadratické rovnice, NR kap. 5.6 
Běžný vzorec vede při  b2 » 4ac  k odčítání blízkých čísel ve výrazu [–b ± √(b2 – 4ac)] a ztrátě přesnosti jednoho 
z řešení, zatímco při výpočtu  

q=-(b+sign(1.,b)*sqrt(b*b- 4.*a*c))/2.; x1=q/a; x2=c/q;  
zůstanou obě řešení přesná (NR 5.6.4-5). 
Octave: format long; a=1; b=1e7; c=1; roots([a b c]) 
 
Numerické derivování, NR kap. 5.7 
Tentýž problém s odčítáním blízkých čísel (NR 5.7.5-6):  
s danou relativní přesností ε(f) vyčíslení f(x) lze pro vzorec f ’(x) = [f(x+h) – f(x)] / h odhadnout optimální volbu 
kroku hopt ~ x√ε(f), ovšem i s optimálním krokem je relativní chyba derivace ε(f ’) ~ √ε(f), tj. z 15 platných číslic 
zůstane 7. Jsou i přesnější vzorce, ale ztráta přesnosti je při derivování nevyhnutelná. 
Octave: x=0:.1:pi*3; y=sin(x); dydx=diff(y)./diff(x); plot(x,y); hold on; plot(x(1:end-1),dydx); 
 
Vyčíslení polynomu, NR kap. 5.3 
O vyčíslování polynomu Pn(x) = c0 + c1x + ...  + cnxn pomocí umocňování:  

p=c(2)**2+c(1)*x+c(0)  
v NR říkají: „all persons found guilty of such criminal behavior will be summarily executed“, neboť časová složitost 
je O(n2). Řešení s vytýkáním společných výrazů (Hornerovo schéma) má složitost O(n):  
 p=(c(2)*x+c(1))*x+c(0) nebo cyklem p=c(n); do i=n-1,0,-1; p=p*x+c(i); enddo 
Varianta pro společný výpočet polynomu a jeho derivace: 

p=c(n); dp=0; do i=n-1,0,-1; dp=dp*x+p; p=p*x+c(i); enddo 
Octave: polyval([1 0 0],1:5), x=0:.1:2; p=[0.5 0 -1]; hold off; plot(x,polyval(p,x)) 


