
Домашна работа върху метод на разполовяване

Зад.1. (решава се само със задължителните знания, придобити на занятия):
Дадено е уравнението

a− 9x

x2 + b+ 1
− x2 + (2a+ 1) sin x+ a+ b = 0 ,

където a е предпоследната цифра от вашия факултетен номер, а b – последната.

1. Представете геометрична интерпретация на уравнението.

2. Колко реални корена има?

3. Локализирайте корен (при b четно – най-малкия, при b нечетно – най-големия)
на уравнението.

4. Пресметнете този корен по метода на разполовяване с 6 итерации. Представете
резултатите във вид на таблица.

5. Посочете приближеното решение на 6-тата итерация и с каква грешка е полу-
чено то?

6. Намерете приближено решение с точност ε = 10−6. В таблицата представете
само първите 3 и последните 3 итерации.

7. Колко итерации са необходими, за да се постигне точност ε = 10−8?

Зад.2. (решава се със знанията, придобити на занятия и леко повишена труд-
ност):

Дадено е уравнението

arctan(x+ 2)

(x7 − b− a− 1)(x+ a+ 2)
= −10(a+ b+ 1) sin x+ (b+ 2)x2 − 10(a+ 5) ,

където a е предпоследната цифра от вашия факултетен номер, а b – последната.

1. Представете геометрична интерпретация на уравнението.

2. Колко реални корена има? Посочете интервали на локализация за всеки един
от тях.

3. Пресметнете корен (при b четно – най-малкия, при b нечетно – най-големия) на
уравнението по метода на разполовяване с 4 итерации. Представете резултатите
във вид на таблица. Посочете приближеното решение и грешката, с която е
получено то.

4. Намерете приближено решение с точност ε = 10−8. В таблицата представете
само първите 3 и последните 3 итерации.

5. Колко итерации са необходими, за да се постигне точност ε = 10−15?
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Зад.3.(с повишена трудност):
Опитайте се да локализирате корените на

√
sinx− 2 .

Какво се получава? Защо?

Зад.4. (свързана с програмиране на Wolfram Mathematica):
Допишете реализирания на упражнения програмен код, така че:

1. Да работи правилно независимо от знаците на функцията в двата края на ин-
тервала;

2. Резултатите да се визуализират във вид на таблица вместо с Print на всяка
стъпка;

3. Да показва повече знаци след десетичната точка в отпечатваните резултати,
защото с текущия код когато работим с по-голяма точност стойностите за an,
bn и mn изглеждат еднакви.
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