
Εργαστήριο 2

Απόλυτο και σχετικό σφάλμα
Το απόλυτο σφάλμα που κάνουμε από την προσέγγιση μιας ποσότητας  χρησιμοποιώντας την
προσέγγιση  ορίζεται ως

ενώ το σχετικό σφάλμα ως

!
!0

!! ! !,!0

.!! ! !!0
!!!

Άσκηση 1:
Δημιουργείστε τις συναρτήσεις, abserror και relerror οι οποίες να δέχονται ως όρισμα τους αριθμούς  και 

 που να υπολογίζει το απόλυτο και σχετικό σφάλμα της προσέγγισης του  από την προσέγγιση .
Εφαρμόστε το για να υπολογίσετε τα απόλυτα και σχετικά σφάλματα των παρακάτω:

1.  και 
2.  και 
3.  και 

!
!0 ! !0

! = " = 22/7!0
! = # = 2.718!0
! = #10 = 22000!0

Ενδεικτικό αποτέλεσμα για το 1.

Απόλυτο σφάλμα:0.0012644892673496777

Σχετικό σφάλμα:0.0004024994347707008

Υπολογισμός του "μηδέν" του υπολογιστή
Αν ένας αριθμός  στον Η/Υ ο οποίος ικανοποιεί

συμπεριφέρεται ως το "μηδέν".

$
1 + $ = 1, "#$ %&'() "*+$ ,/-



Άσκηση 2:
Υλοποιήστε τον ακόλουθο ψευδοκώδικα για να υπολογίσετε έναν μη μηδενικό αριθμό e, o οποίος
συμπεριφέρεται ως το "μηδέν".

e=1
Όσο 1+e διαφορετικό 1
     e=e/2

Tυπώστε το e

Ενδεικτικό αποτέλεσμα: 1.1102230246251565e-16

Ασκηση 3:
Δημιουργήστε έναν αλγόριθμο για να βρείτε το "άπειρο" του υπολογιστή δηλαδή έναν μεγάλο αριθμό
κινητής υποδιαστολής(float)  για τον οποίο να ισχύει%

1 + % = %

Ενδεικτικό αποτέλεσμα: 9007199254740992.0

Άσκηση 4:
Θέλουμε να προσεγγίσουμε το όριο καθώς το  της συνάρτησης

Υπολογίστε την τιμή της συνάρτησης για , . Τυπώστε τις τιμές
χρησιμοποιώντας 10 δεκαδικά ψηφία. Είναι σωστά τα αποτελέσματα; (Παρατήρηση: Θεωρείστε γνωστό
ότι )

& . 0
'(&) = .1 ! cos(&)

() (&)*2

& = 10!+ + = 1, 2, … , 10

'(&) = 0.5lim&.0

Άσκηση 5:
Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σφάλμα που δημιουργείτε στην προηγούμενη άσκηση,
μπορούμε να πολλαπλασιασουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή της  με . Στη
συνέχεια χρησιμοποιήστε τη γνωστή τριγωνομετρική ισότητα , για να
απλοποιήσετε το κλάσμα. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον νέο τύπο για να υπολογίστετε την τιμή της 
στα σημεία, , .

'(&) 1 + cos(&)
(&) + (&) = 1cos2 sin2

'
& = 10!+ + = 1, 2, … , 10



Άσκηση 6:
Είναι γνωστό ότι η εκθετική συνάρτηση , μπορεί να γραφεί ως το άπειρο άθροισμα

Για τη προσέγγιση της τιμής  μπορούμε να θεωρήσουμε ένα πεπερασμένο άθροισμα 

. Υπολογίστε τους όρους  της  για , χρησιμοποιώντας ένα

κώδικα σε python που υλοποιεί τον ακόλουθο κώδικα γραμμένο σε ψευδογλώσσα

    s=1
    Για k=1,2,...,n:
        s=s+(x**k)/k!
    

Για τον υπολογισμό του παραγοντικού , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση factorial της
βιβλιοθήκης math.

#&

= 1 + .#& !
+=1

/ &+

+!
#&

= 1 +(* 0*
+=1

&+

+! (* #!20 * = 1, … , 10

+!

Ενδεικτικά αποτελέσματα:

-19.0
181.0
-1152.3333333333333
5514.333333333334
-21152.333333333336
67736.55555555556
-186231.6984126984
448688.9365079365
-962245.8077601411
1859623.6807760142

Άσκηση 7:
Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην προηγούμενη άσκηση μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον ίδιο αλγόριθμο αλλά να υπολογίσετε μια προσέγγιση του  και στη συνέχεια

υπολογίστε το  χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι 

#20

#!20 =#!20 1
#20



Ενδεικτικά αποτελέσματα:

0.047619047619047616
0.004524886877828055
0.0006433626420759168
0.0001216397031991242
2.8663424514871535e-05
8.079074389423952e-06
2.647289849622591e-06
9.874929627411224e-07
4.12609309347853e-07
1.9064069788399083e-07

Άσκηση 8:
Υπολογίστε τους όρους , όπου

Υλοποιήστε σε python τον ακόλουθο κώδικα γραμμένο σε ψευδογλώσσα για να βρείτε τον όρο .

    s=1
    Για k=1,2,...,n:
        s=s+1/(k(k+1))
    

Τυπώστε τις τιμές , χρησιμοποιώντας 15 δεκαδικά ψηφία για .
Παρατηρείτε απώλεια ακρίβειας; Η ακριβής τιμή είναι .

,*

= 1 + .,* !
+=1

* 1
+(+ + 1)

,*

,* * = 9, 99, 999, 9999, 99999, 999999
= 2 ! 1/(* + 1),*

Ενδεικτικά αποτελέσματα:

1.900000000000000
1.990000000000000
1.998999999999997
1.999899999999997
1.999989999999978
1.999998999999913



Άσκηση 9:
Για να υπολογίστε τους όρους , όπου

χρησιμοποιήστε έναν διαφορετικό αλγόριθμό. Υλοποιήστε σε python τον ακόλουθο κώδικα γραμμένο σε
ψευδογλώσσα για να βρείτε τον όρο .

    s=1/(n(n+1))   
    Για k=1,2,...,n-1:
        s=s+1/((n-k)(n-k+1))   
    s=s+1  
    

Τυπώστε τις τιμές , χρησιμοποιώντας 15 δεκαδικά ψηφία για 

,*

= 1 + ,,* !
+=1

* 1
+(+ + 1)

,*

,* * = 9, 99, 999, 9999, 99999, 999999

Ενδεικτικά αποτελέσματα:

1.900000000000000
1.990000000000000
1.999000000000000
1.999900000000000
1.999990000000000
1.999999000000000

In [ ]:  


