
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

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 

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".

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

Ενδεικτικό αποτέλεσµα: 9007199254740992.0

Παρατήρηση: Χρειάζετε να αυξήσουµε το Μ σε κάθε βήµα. Μπορούµε να επιλέγουµε διαφορετική τρόπο αύξησης. Π.χ. Μ=3M ή M=10M, όµως αν αυξάνουµε το M µε πρόσθεση (π.χ.
Μ=Μ+100) ο αλγόριθµος θα αργήσει να τερµατίσει

Επίσης θα πρεπει να χρησιµοποιήσουµε πραγµατικούς αριθµούς, γιατί στην υλοποίηση της python οι ακέραιοι είναι άπειροι.

Ασκηση 4:

Δηµιουργήστε έναν αλγόριθµο για να βρείτε µια καλή προσέγγιση για τον µεγαλύτερο αριθµό του υπολογιστή  για τον οποίο να ισχύει

Άσκηση 5:

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 )

Παρατήρηση: Στον αριθµητή αφαιρούµε αριθµούς που βρίσκονται κοντά. Δείτε την επόµενη άσκηση για να αντιµετωπίσουµε το φαινόµενο.

Άσκηση 6:

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, , .

Άσκηση 7:

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 )

Άσκηση 8:

Για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε το σφάλµα που δηµιουργείτε στην προηγούµενη άσκηση, µπορούµε να αντικαστήσουµε τον αριθµητή της  µε αναπτύγµατα Taylor (π.χ.
µέχρι βαθµού 3). Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι για πολύ µικρά , στο ανάπτυγµα Taylor θα κυριαρχούν οι όροι χαµηλής τάξης. Στη συνέχεια απλοποιήσετε το κλάσµα και
χρησιµοποιήστε τον νέο τύπο για να υπολογίστετε την τιµή της  στα σηµεία, , .

p p0

|p − p0|,

.
|p − p0|

|p|

p p0

p p0

p = π p0 = 22/7
p = e p0 = 2.718
p = e10 p0 = 22000

In [ ]: def abserror(p,p_0):
    s=abs(p-p_0)
    return s

#### Απόλυτο σφάλμα
p=np.pi
p_0=22/7
err=abserror(p,p_0)
print('Το απόλυτο σφάλμα της προσέγγισης του %.10f από το %.10f είναι:%.10f'%(p,p_0,err))

ϵ

1 + ϵ = 1, σαν πράξη στον H/Υ

In [ ]: e=1.0
while 1.0+e!=1.0:
    e=e/2
    
print('Σε επιστημονική μορφή: Το μηδέν της μηχανής είναι :%.10e'%e)
print('Σε δεκαδική μορφή: Το μηδέν της μηχανής είναι :%.20f'%e)

M

1 + M = M

In [ ]: M=1.
while 1.+M!=M:
    M=2*M
    
print('Σε επιστημονική μορφή: Το μηδέν της μηχανής είναι :%.10e'%M)
print('Σε δεκαδική μορφή: Το μηδέν της μηχανής είναι :%.20f'%M)

x

sin(x) = x

In [ ]: import numpy as np
x=np.pi/2
while x!=np.sin(x):
    x=x/2
    
print('Σε επιστημονική μορφή: Ο ζητούμενος αριθμός της μηχανής είναι :%.10e'%x)
print('Σε δεκαδική μορφή: Ο ζητούμενος αριθμός της μηχανής είναι :%.20f'%x)

x → 0

f(x) = .
1 − cos(x)

sin2(x)

x = 10−k k = 1, 2, … , 10
limx→0 f(x) = 0.5

In [ ]: import numpy as np
#### Θεωρούμε τα σημεία x που πλησιάζουν το 0
#### και υπολογίζουμε τις τιμές f(x)
for k in range(1,11):
    x=10.0**(-k)
    s=1-np.cos(x)
    w=(np.sin(x))**2
    print('Η τιμή f(%.1e)=%.10f'%(x,s/w))

f(x)
1 + cos(x) cos2(x) + sin2(x) = 1

f x = 10−k k = 1, 2, … , 10

x → 0

f(x) = .
ex − e−x

x

x = 10−k k = 1, 2, … , 10
limx→0 f(x) = 2

f(x)
x

f x = 10−k k = 1, 2, … , 10

In [ ]:  


