
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)

Αλγόριθµος διχοτόµησης
Ο ψευδοκώδικας για την υλοποίηση του αλγορίθµου της διχοτόµησης, για την προσέγγιση µιας ρίζας της συνάρτησης f σε ενα διάστηµα [a,b]

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=

Ενδεικτική απάντηση:

     
Αριθμός βημάτων:14 
Η προσέγγιση της ρίζας είναι 1.3651733398. Η τιμή της συνάρτησης είναι: -0.0009358473 
Η απόσταση από τη ρίζα είναι μικρότερη από: 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]

Ενδεικτικές απαντήσεις για τις ρίζες των παραπάνω συναρτήσεων:

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.

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 .

Άσκηση 6:

Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο της διχοτόµησης για να βρείτε τα σηµεία τοµής των  και .

Ενδεικτικές απαντήσεις (σηµεία τοµής):

1. -1.2469863892
2. 0.4450454712
3. 1.8019332886
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