
Εργαστήριο 3

Άσκηση 1:
Θεωρείστε τη συνάρτηση

με . H  έχει 2 ρίζες, στα σημεία  και . H απόσταση 

 γίνεται πολύ μικρή για μεγάλο , και άρα είναι δύσκολο να εντοπίσουμε ένα σημεία

που η συνάρτηση αλλάζει πρόσημο, ώστε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο της διχοτόμησης.

Θεωρείστε  και δημιουργείστε τη γραφική παράσταση της  στο διάστημα
[0.8,1.8], χρησιμοποιώντας 100 σημεία. Παρατηρείστε ότι από τη γραφική παράσταση (για  μεγάλο)
δεν προκύπτει ότι η  έχει ρίζες σε αυτό το διάστημα. μπορείτε να αυξήστε τα σημεία για δημιουργήσετε
τη γραφική παράσταση σε 500.

Για να μπορέσετε να διακρίνετε τις ρίζες (για ) δημιουργείστε τη γραφική
παράσταση της  στο διάστημα [1.499,1.501]

(Υπόδειξη: Για τη δημιουργεία της διαμέρισης 100 σημείων ενός διαστήματος  μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εντολή  της βιβλιοθήκης Numpy)

!(") = ! ,1
2

1
1 + #!" ! 1.5!

# > 0 ! = !"1
3
2

1
#

= +"2
3
2

1
#

! ! ! ="1 "2
2

#
#

# = 200, 2000, 20000 !
#

!

# = 20000, 200000
!

[$, %]
linspace($, %, 100)

Αλγόριθμος διχοτόμησης



Δίνονται 
1)τα άκρα του διαστήματος a,b
2)Το σφάλμα TOL
3)Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων NMAX

Fa=f(a);Fb=f(b)
δ=b-a
c=a+δ/2
Fc=f(c)
n=1
δ=δ/2
Όσο (n < NMAX) και (Fc δεν είναι 0) και δ > TOL:
     Αν sign(Fa)==sign(Fc) τότε:
              a=c
              Fa=Fc          
     αλλιώς:
              b=c
              Fb=Fc             
     c=a+δ/2
     Fc=f(c)
     δ=δ/2
     n=n+1

Ο αλγόριθμός επιστρέφει 
1)την προσέγγιση c, 
2)τον αριθμό των βημάτων n που πραγματοποίησε, 
3)το μήκος του διαστήματος δ και 
4)την τιμή της συνάρτησης f στο σημείο c

Άσκηση 2
Υλοποιήστε τον αλγόριθμο της διχοτόμησης σε γλώσσα Python, και για να βεβαιωθείτε για τη λειτουργία
του βρείτε την προσέγγιση της ρίζας της εξίσωσης

στο διάστημα . Θέστε NMAX=100 και TOL=
!(") = + 4 ! 10"3 "2

[1, 2] 10!4

Ενδεικτική απάντηση:

    
Number of steps:14
Approximation is 1.3651733398. The value of function is: -0.0009358473
Distance from root less than: 0.0000610352



Άσκηση 3:
Άφου βεβαιωθείτε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις στα άκρα του διάστηματος που σας δίνεται λαμβάνουν
τιμές με διαφορετικό πρόσημο χρησιμοποιήστε τη μέθοδο της διχοτόμησης, με TOL= για να βρείτε
τη ρίζα που βρίσκεται στο αντίστοιχο διάστημα.

1. , στο [0,1]
2. , στο [0.5,1.5]
3. , στο [-3,-2]

10!5
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!(") = 2 + cos( ! 2) !&" &"

!(") = 2" cos(2") ! (" + 1)2

Ενδεικτικές απαντήσεις:

1. 0.2575302124
2. 1.0076217651
3. -2.1913070679

Άσκηση 4:
Θεωρείστε τη συνάρτηση  στο διάστημα . Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο της
διχοτόμησης για να βρείτε μια ρίζα της στο παραπάνω διάστημα. Είναι η μοναδική; Χρησιμοποιήστε τώρα
το διάστημα . Βρίσκεται την ίδια ρίζα; Πόσες ρίζες έχει η συνάρτηση σε αυτό το διάστημα 

; Δημιουργείστε το γράφημα της συνάρτησης στο παραπάνω διάστημα, ώστε να εντοπίσετε
κατάλληλα διαστήματα για να εφαρμόσετε τη μέθοδο της διχοτόμησης και να προσεγγίσετε όλες τις
ρίζες.
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Άσκηση 5:
Θεωρείστε τη συνάρτηση  στο διάστημα . Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο της
διχοτόμησης για να βρείτε μια ρίζα της στο παραπάνω διάστημα. Στη συνέχεια εφαρμόστε τη μέθοδο της
διχοτόμησης στο διάστημα . Αυτό το σημείο που βρίσκετε είναι όντως ρίζα της ; Για να
καταλάβετε γιατί δεν είναι ρίζα, ελέγξτε τη συνέχεια της  στο διάστημα .

!(") = " ! tan(") [4, 4.6]

[1, 2] !
! [1, 2]

Άσκηση 6:
Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο της διχοτόμησης για να βρείτε τα σημεία τομής των  και 

.
!(") = ! 2" + 1"3

((") = "2



Ενδεικτικές απαντήσεις:

1. -1.2469863892
2. 0.4450454712
3. 1.8019332886


