Matematika témakörök a doktorandusz felvételi vizsgához
Ajánlott irodalom: az E. Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics (10th edn., Wiley, 2010.) c. könyv
megadott részei. A felkészülésben a Thomas-féle Kalkulus is segítséget jelenthet.
Témakör
Műveletek a természetes, a racionális, a valós és a komplex számok körében.
Végtelen számsorozatok és sorok tulajdonságai.
Konvergens végtelen sorok határértéke, konvergencia-kritériumok.
Lineáris és kvadratikus interpoláció, interpoláló polinomok.
Függvényillesztés a legkisebb négyzetes hibaösszeg elvén.
Differenciálási szabályok, elemi függvények deriváltjai.
Az első- és a magasabb rendű deriváltak geometriai értelmezése, közelítése
differenciahányadosokkal.
Integrálszámítás: a primitív függvény előállításának speciális technikái.
Egy- és többváltozós függvényekre vonatkozó határozott integrálok előállítása numerikus
módszerrel.
Egy és többváltozós függvények hatványsorai, konvergencia-tartománya, deriválása és
integrálása.
Elemi függvények Taylor-sora és -polinomja.
Egyváltozós, periódusos függvények Fourier-sora, a sorfejtés technikája.
Ortogonális függvénysorozatból képzett függvénysorok tulajdonságai.
Több változós skalárfüggvények: parciális deriváltak és az iránymenti deriváltak.
A potenciál és a gradiens.
Közönséges differenciálegyenletek.
Osztályozás, a megoldás létezésére és egyértelműségére vonatkozó feltételek.
Kezdeti-, peremérték- és sajátérték-feladatok.
Elsőrendű differenciálegyenletek analitikus és numerikus megoldása.
Lineáris differenciálegyenletekkel kitűzött feladatok.
Parciális differenciálegyenletek: osztályozás, példák.
A helytől és időtől függő mennyiségekre vonatkozó feladatok egyértelmű megoldásának
létezéséhez szükséges mellékfeltételek.
Kezdeti és peremérték-feladatok.
Megoldásmódszerek; a differencia-módszer alapgondolata.
Vektorok a síkon és a térben.
Vektorműveletek, komponensekre bontás ortogonális és ferdeszögű bázisvektorok
alkalmazásával.
Egy változótól függő vektorfüggvények.
Sík- és térgörbék differenciálgeometriája.
Térgörbe kísérő triédere, ívhossza, görbülete, torziója.
Felület megadása derékszögű és polár-koordináta-rendszerben.
Szint- és esésvonalak, a felületi normális.
Felületdarab felszíne.
Vektor-vektor függvények: deriválhatóság, a Jacobi-mátrix és -determináns.
Vektor-vektor függvények vonal- és felületi integrálja.
A divergencia és a rotáció.
Integrál-átalakító tételek.
Műszaki alkalmazások.
Mátrixaritmetika, a mátrixok rangja, determinánsa, a determináns kifejtése.
Mátrixok invertálhatósága.
Sajátértékek és sajátvektorok.
Homogén és inhomogén lineáris egyenletrendszerek, a rang szerepe a megoldás létezésében és
egyértelműségében.
Kvadratikus együtthatómátrixú egyenletrendszer numerikus megoldása.
A valószínűség kombinatorikai és halmazelméleti definíciója.
A feltételes valószínűség, események függetlensége.
Diszkrét és folytonos valószínűségi változók, sűrűség- és az eloszlásfüggvény tulajdonságai.
Nevezetes eloszlástípusok.
A várható érték és szórás.
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