
  ה"ב

  שם הקורס 1 תונומרי שיטות

 הקורס' מס 0188-673-

 שם המרצה ר מיכאל מיכאלי"ד, ר יעקב קרסנוב"ד

 תאריך, מועד, סמסטר, שנה ו"תשע   ל"שנה 'א    סמסטר 'א   מועד 11.20.11 , ו"תשע 'אדר א' ב

 משך הבחינה שעתיים וחצי

 מותר   חומר עזר  .אסור בהחלטכחומר עזר  סמארטפון\טאבלט  \השימוש במחשב נייד
, שאלות לבדיקה 5נא לציין  –אם פתרתם את כל השאלות . השאלות 6מתוך  5עונים על 

 הנחיות מיוחדות !חובה להסביר ולנמק בבירור את הפתרונות .הראשונות 5אחרת תיבדקנה 

 :משקל כל שאלה (יופיע בצמוד לשאלה)

   
 
 

                                             הבאה נתונה מערכת המשוואות .1
 
 

 פרתייתלת  ס באריתמטיקה עשרוני עם קצוץואחר מכאן  פתרון שלה מתמטי מצא ('נק 01(.  )א            

                  arithmetic) (three-digits chopped decimal 

 .התנאי של האלגוריתם בשימוש האריתמטיקה מקוצרת זאת מצא אומדן למספר( 'נק 5)(.  ב            

 
   :ות מטלב הבאותתוצאה של פקודמצא ( 'נק 5)(.   ג            

round(0.461*0.141,3) 

round(0.311*0.209,3) 

 (     )N,Xround(   -  of the decimal point.  right digits to the N round to   :רמז)                          
 
 
 
 

 : איטרציות הבאותהעבור  .2
a).  x(i)=(2+0.5*x(i-1)^3)*x(i-1)/(1+x(i-1)^3); 
b).  y(i)=2/3*(1+y(i-1)^3)/y(i-1)^2; 
c).  z(i)=3*z(i-1)/(2+0.5*z(i-1)^3); 

 
 .ותאיטרצימהל וכל  הסדר ואת הקצב ההתכנסותאת , מצא נקודות שבת ('נק 15) .א

 
קמות  ואותשמבצעים עם אותו ניחוש התחלתי וות מתחיל ל אחד מהאיטרציותוכנניח ש ('נק 5) .ב

  הבאהמטלב תוצאה גרפי של תוכנה את ה סכמטי תנחשו ותסרטטו .עברן של השלבים
hold on; 
plot(x);plot(y);plot(z);   

 
 
 

file:///D:/MATLAB/R2015a/help/matlab/ref/round.html%23inputarg_N
file:///D:/MATLAB/R2015a/help/matlab/ref/round.html%23inputarg_X


                     בעיה מינימיזציההנתבסס על  .3
  λ

 
    

 , של וקטור  2נורמה  -      ,  

  :בצורה הבאה במטלב תשנתונו  Aמטריצה  ו,  vווקטור , λפרמטר   עבור
  

A=[0 2 ; 1 1 ; 1 -1]; v = [1; 2; 1];  lambda=2; 

 
 .  זאת בעיה מינימיזציהשקולה לפתרון  מערכת ליניאריתה את לגזור נא(  'נק 15)   .א

 

 . Matlab  עזרתב  זאת לבעיה המינימיזציהמצא תשובה (   'נק 5 )  .ב

 
 

 

 :Matlab ב מוגדרת y=G(x)  פונקציה .4
function y=G(x) 

  y=(x-1).^3.*(x<=1)-(x-2).^3.*(x>2); 

end 

 

 אינטרפולציה-ספליןמייצגת                פונקציה בדוק האם   ('נק 10) .א

 .            בין הצמתים    

באותם צמתים   (piecewise polynomial) כפולינום בחלקים        פונקציה כתב    ('נק 10)  .ב

 . Matlabב   mkpp בעזרת פקודה    
 

         
                                                            

 .       נתבסס בבעיה קירוב הטוב ביותר במרכב נורמי   .   5
 

    תהפולינום ריבועי מצא ('נק 15) .א
 שנותן קירוב הטוב ביותר                   

   .           נורמיבמרכב            לפונקציה     
 

 .         ב            לחישוב מרחק בין שתי פונקציות  Matlabב ה קודפ כתב ('נק 5 ) .ב
 
 

 

      :ידי הנוסחה-האינטגרלים מוגדר עלשוב חיוקלי לל (Bool’s rule) כלל של בול  .6

  

                              
  

  
                                                    

 
 . של כלל בול דרגה דיוק אלגברי מצא ( ' נק 05 ) .א

 

            אינטגרל כתב תוכנה במטלב לחישוב ( 'נק 5) .ב

 
   

 
 

 
 

 !בהצלחה
 
 
 


