
Metody numeryczne
Laboratorium 11 – Metody przybliżone rozwiązywania równań nieliniowych

Zadania do sprawozdania z laboratorium 11 na poszczególne oceny:

• 3.0 – tylko zadanie 1,
• 3.5 – zadanie 1 i 2,
• 4.0 – zadania 1, 2 i 3,
• 4.5 – zadania 1, 2, 3  i  4,
• 5.0 – zadania 1, 2, 3, 4  i  5
• 5.5 – zadania 1, 2, 3, 4, 5  i  6

Mamy daną funkcję: f(x)=x3+13x2x15.

Zadanie 1
Napisać skrypt, który wyznaczy wartość zerową funkcji f(x) z przedziału [10,15] metodą bisekcji.
Proszę wykonać 15 iteracji.  Dla każdej iteracji  proszę wyświetlić znalezioną wartość  x połowy
przedziału  i  wartość funkcji  dla  znalezionego  x.  Można sobie też  wyświetlić  w każdym kroku
przedział, w którym jest szukane miejsce zerowe, np.:

x: 12.500000, [12.500000,15.000000] f(12.500000000000)=+50.625000000000, i=1
x: 13.750000, [12.500000,13.750000] f(13.750000000000)=-170.546875000000, i=2
x: 13.125000, [12.500000,13.125000] f(13.125000000000)=-49.658203125000, i=3
…

Warto  sobie  wyświetlić  właściwe  rozwiązania,  korzystając  z  funkcji  roots() i  porównać
z rozwiązaniem otrzymanym metodą bisekcji.

Zadanie 2
Napisać skrypt, który wyznaczy jedną z wartości zerowych funkcji  f(x) metodą Newtona. Należy
tutaj  wyznaczyć pierwszą  pochodną funkcji  f(x) czyli  f'(x).  Korzystamy z  funkcji  polyder().
Proszę wykonać 10 iteracji. Jako wartość pierwszego przybliżenia proszę przyjąć x0=15. Dla każdej
iteracji  proszę wyświetlić znalezioną wartość kolejnego przybliżenia  xi oraz wartość funkcji  od
znalezionego xi, np.:

Pierwsze przybliżenie wynosi 15
x: 13.321678, f(13.321678321678)=-85.409001483137, i=1
x: 12.865038, f(12.865037762798)=-5.527546306994, i=2
x: 12.831134, f(12.831134050178)=-0.029381632166, i=3
…

Właściwe rozwiązanie znamy już z zadania 1. Ile tutaj potrzeba iteracji, aby błąd zmniejszyć do
zera? (w praktyce może się okazać, że nie będzie on mniejszy niż wartość  eps – precyzja liczba
zmiennoprzecinkowych) Która metoda iteracyjna jest lepsza?

Seria ciekawych pytań (nieobowiązkowe do sparwozdania, ale ciekawe...)
• Jaką  trzeba  by  podać  wartość  początkową  x0,  aby  metoda  Newtona  nie  znalazła

rozwiązania?
• Od czego zależy, który pierwiastek zerowy zostanie znaleziony?
• Czy  ma  to  zawsze  to  związek  z  odległością  wartości  początkowej  x0 od  znalezionego

pierwiastka?



Zadanie 3
Napisać  skrypt,  który  wyznaczy  jedną  z  wartości  zerowych  funkcji  f(x) metodą  siecznych.
Pierwiastka szukamy w przedziale [10, 15]. Proszę wykonać 10 iteracji. Do liczenia pochodnych
(jeśli będzie potrzeba) można skorzystać z funkcji polyder(). Dla każdej iteracji proszę wyświetlić
znalezioną wartość kolejnego przybliżenia xi oraz wartość funkcji od znalezionego xi, np.:

x: 11.821192, f(11.821192052980)=+137.906116003394, i=1
x: 12.530648, f(12.530647820030)=+46.165686686066, i=2
x: 12.747308, f(12.747308354806)=+13.313535063333, i=3
…

Właściwe rozwiązanie znamy już z zadania 1 (funkcja roots() ). Ile tutaj potrzeba iteracji, aby błąd
zmniejszyć do zera? Która metoda iteracyjna jest lepsza, która najlepsza?

Zadanie 4
Napisz skrypt, który oszacuje wartość jednego z pierwiastków równania f(x)=0 metodą bisekcji dla
podanego przedziału i określonej dokładności (korzystamy z pętli  while i liczenia błędu, którego
zmniejszająca się wartość pozwoli w końcu na zakończenie obliczeń). Dane:

• f(x) = x3 + 2x2 − 88x − 320 = 0 
• przedział x  [−2, 20] ∈
• dokładność obliczeń σ ≤ 0.01 

Narysuj  funkcję  f(x),  aby  ocenić,  ile  ma miejsc  zerowych i  mniej  więcej  oszacować w jakich
wartościach.

Zadanie 5
Napisz skrypt, który oszacuje wartość jednego z pierwiastków równania f(x)=0 metodą Newtona
dla podanego przybliżenia i  określonej  dokładności  (korzystamy z pętli  while i  liczenia błędu,
którego zmniejszająca się wartość pozwoli w końcu na zakończenie obliczeń). Dane:

• funkcja f(x) = 3x6 − 4x5 + 2x4 + x3 + 3x − 5 = 0 
• pierwsze przybliżenie x0 =15, 
• dokładność obliczeń σ ≤ 0.1 

Narysuj  funkcję  f(x),  aby  ocenić,  ile  ma miejsc  zerowych i  mniej  więcej  oszacować w jakich
wartościach.

Zadanie 6
Napisz skrypt, który oszacuje wartość jednego z pierwiastków równania f(x)=0 metodą siecznych
dla podanego przybliżenia i podanej dokładności (korzystamy z pętli while i liczenia błędu, którego
zmniejszająca się wartość pozwoli w końcu na zakończenie obliczeń). Dane:

• f(x) = x3 + 2x2 − 88x − 320 = 0 
• przedział x  [−6, 2] ∈
• dokładność obliczeń σ ≤ 0.000001 

Jest to ta sama funkcja co w zadaniu 4, można sobie ją narysować.
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