
Εργαστήριο 4

Αλγόριθµος επαναλήψεων για την προσέγγιση του σταθερού σηµείου της συνάρτησης 

Δίνονται 
1)Το αρχικό σημείο x0
2)Το σφάλμα TOL
3)Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων NMAX

x=g(x0)
e=abs(x-x0)/abs(x)
n=1
Όσο (n < NMAX) και e > TOL:
     x0=x
     x=g(x0)
     e=abs(x-x0)/abs(x)
     n=n+1

Ο αλγόριθμός επιστρέφει 
1)την προσέγγιση x, 
2)τον αριθμό των βημάτων n που πραγματοποίησε 

Άσκηση 1

Υλοποιήστε τον παραπάνω αλγόριθµο για τον υπολογισµο του σταθερού σηµείου, της συνάρτησης  στο διάστηµα . Θέστε NMAX=100 και TOL=  και

αρχικό σηµείο . Πόσες επαναλήψεις πραγµατοποιήσατε και ποιά είναι η προσέγγιση του σταθερού σηµείου;

Ενδεικτική απάντηση:

     
Number of approximation steps:6 
Approximate solution:-0.3027919944 

Άσκηση 2

Η συνάρτηση  έχει µοναδική ρίζα  στο . Μπορείτε εύκολα να επαλυθεύσετε ότι οι ακόλουθες συναρτήσεις  έχουν ίδιο σηµείο  ως σταθερό
σηµείο, , ,

1. 

2. 

3. 

Εφαρµόστε τον αλγόριθµο για την εύρεση του σταθερού σηµείου για κάθε µια από τις παραπάνω συναρτήσεις, ξεκινώντας από το σηµείο  και θέστε . Ποία
είναι η πιο γρήγορη µέθοδος;

Ενδεικτικές απαντήσεις για τα 1,2,3:

1.     
Number of approximation steps:26
Approximate solution:1.3652300174

2.     
Number of approximation steps:9
Approximate solution:1.3652300136

3.     
Number of approximation steps:4
Approximate solution:1.3652300134

Άσκηση 3

Θεωρείστε τη συνάρτηση  και δηµιουργείστε το γράφηµα της στο διάστηµα [2,3] ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει µια ρίζα στο [2,3]. Στη συνέχεια θεωρείστε τις

συναρτήσεις , . Κάθε µια από τις  έχει ως σταθερό σηµείο την ρίζα της  στο διάστηµα [2,3].

1. Δηµιουργείστε στην ίδια εντολή plot το γράφηµα των  για τις τιµές της παραµέτρου  στο [2,3] για να δείτε ότι διέρχονται από το ίδιο σηµείο.
2. Στη συνέχεια εφαρµόστε τη µέθοδο σταθερού σηµείου για τη , για , µε  και  ένα οποιδήποτε σηµείο του . Σε πόσα βήµατα θα χρειαστεί η
µέθοδος για να βρεί τη προσέγγιση;

3. Ποιός είναι ο µεγαλύτερος ακέραιος που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για παράµετρο  µε  και  για βρείτε την προσέγγιση του σταθερού σηµείου της 
σε λιγότερα από 100 βήµατα.

Ενδεικτική απαντήση για το 2, :

1.     
Number of approximation steps:21
Approximate solution:2.0945514901

Άσκηση 4

Θέλουµε να προσεγγίσουµε τον αριθµό . Η συνάρτηση , έχει ρίζα τον αριθµό .

Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο της διχοτόµησης που κατασκευάσατε στο προηγούµενο εργαστήριο για να προσεγγίσετε τον  µε σφάλµα . Ποιό διάστηµα θα
χρησιµοποιήσετε; Πόσα βήµατα πραγµατοποιήσετε;

Τώρα θεωρήστε µια συνάρτηση  για την οποία ο αριθµός  είναι σταθερό σηµείο . Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη  στο [1,2]; Αν όχι βρείτε µια που να
µπορείτε να τη χρησιµοποιήσετε στο διάστηµα [1,2]. (Υπόδειξη: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον τρόπο κατασκευής των  στην προηγούµενη άσκηση.) Βρείτε  που να βρίσκουν
την προσέγγιση του  σε λιγότερα από 10 βήµατα.

Άσκηση 5

Θεωρείστε τη συνάρτηση .

1. Δηµιουργείστε το γράφηµα της στο διάστηµα στα κατάλληλα διαστήµατα ώστε να εντοπίσετε διαστήµατα που η  αλλάζει πρόσηµο.
2. Στη συνέχεια εφαρµόστε τη µέθοδο της διχοτόµησης για να εντοπίσετε τις ρίζες της.
3. Θεωρείστε κατάλληλες συναρτήσεις  ώστε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του σταθερού σηµείου να προσεγγίσετε τη µικρότερη και τη µεγαλύτερη ρίζα της .

Ενδεικτική απαντήση για το 2:

1.     
Approximate solutions:3.1619501114, 
                      1.9688732624, 
                     -1.9688732624,
                     -3.1619501114

g

g(x) =
x2 − 1

3
[−1, 1] 10−4

x0 = 0.5

In [ ]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def fixed(x0,tol,nmax):
    ######
#    Υλοποιήστε των ψευδοκώδικα του αλγορίθμου σταθερού σημείου
##   Θα επιστρέφει την προσέγγιση του σταθερού σημείου: x
##           τoν αριθμό των βημάτων που πραγματοποιησε: n

###################
def g(x):
    y=(x**2-1)/3
    return y

x0=0.5
tol=1e-4
Nmax=100

(x,n)=fixed(x0,tol,Nmax)
y=g(x)

print('Αριθμός βημάτων:%g'%n)
print('Η προσέγγιση του σταθερού σημείου είναι %.10f. Η τιμή της συνάρτησης είναι: %.10f'%(x,y))

f(x) = x3 + 4x2 − 10 x⋆ [1, 2] gi(x) x⋆

gi(x⋆) = x⋆ i = 1, 2, 3

g1(x) = √10 − x31
2

g2(x) = √ 10
4 + x

g3(x) = x −
x3 + 4x2 − 10

3x2 + 8x

x0 = 1.5 TOL = 10−8

f(x) = x3 − 2x − 5

gl(x) =
x3 − (2 − l)x − 5

l
l ≠ 0 gl f

gl l = 5, 1, −1, −5
gl l = −20 TOL = 10−8 x0 [2, 3]

l TOL = 10−8 x0 = 2.5 gl

x0 = 2.5

a = 3√2 f(x) = x3 − 2 a

a TOL = 10−6

g a g(a) = a g(x) = x3 − 2 + x

gl g

a

f(x) = x2 + 10 cos(x)

f

g f


