
Matematyka dla Ciekawych �wiata, 2012/2013

Laboratorium 4 � Caªkowanie

1*. Liczby harmoniczne. Napisz procedur¦ harmoniczna(n), która oblicza n-t¡ liczb¦
harmoniczn¡ Hn. Liczby harmoniczne s¡ zde�niowane jako:
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lub w bardziej matematycznym zapisie
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Przetestuj swoj¡ procedur¦:

-->harmoniczna(3)

ans =

1.8333333

Wskazówka. W rozwi¡zaniu zadania przydatny jest operator pot¦gowania. Komend¡
x�n mo»na podnie±¢ ka»dy element wektora x do dowolnej pot¦gi n, tak»e ujemnej.

2***. Prostok¡ty pod krzyw¡. Narysuj wykres funkcji

f(x) = x5

i prostok¡ty przybli»aj¡ce pole pod krzyw¡ dla tej funkcji. Wykorzystaj siatk¦ od 0 do
1 z krokiem delta_x=0.1.

Wskazówka 1. Do rysowania prostok¡tów w Scilabie sªu»y polecenie xrects(m,col).
Jako parametr nale»y poda¢ macierz m=[x; y; w; h], skªadaj¡c¡ si¦ z wektorów
wierszowych, gdzie x i y przechowuj¡ wspóªrz¦dne lewego górnego rogu kolejnych
prostok¡tów, a h i w przechowuj¡ odpowiednio wysoko±¢ i szeroko±¢ ka»dego pros-
tok¡ta. Nale»y zwróci¢ uwag¦, »e poniewa» podajemy wspóªrz¦dne lewego górnego
rogu wysoko±¢ liczona jest "w dóª"prostok¡ta. Wektor wierszowy col przechowuje
kolory kolejnych prostok¡tów.
Wskazówka 2. Do wygenerowania wektora u o identycznym rozmiarze jak v zawier-
aj¡cego same liczby a mo»na posªu»y¢ si¦ poleceniem:

u=a*ones(v)



Przykªad:

-->v=[1:4];

-->u=0.5*ones(v)

u =

0.5 0.5 0.5 0.5

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Rysunek 1: Wynikiem zadania 2. powinien by¢ obrazek podobny do przedstawionego na
rysunku.

3. Caªkowanie. Dla funkcji danej na siatce od x1 do xN z krokiem ∆x mo»na poda¢
przybli»ony wzór na caªk¦: ∫ xN

x1

f(x) dx ≈
N−1∑
i=1

f(xi)∆x.

Jest to tzw. metoda prostok¡tów. Napisz procedur¦
calkuj_prostokatami(f,delta_x), która dla funkcji f zadanej na siatce z krokiem
delta_x obliczy przybli»enie caªki metod¡ prostok¡tów. Sprawd¹ swoj¡ procedur¦ na
przykªadzie funkcji

f(x) = x5

caªkowanej na siatce od 0 do 1 z krokiem delta_x=0.1. Dokªadny wynik caªkowa-
nia wynosi 1/6. Oblicz warto±¢ bezwzgl¦dn¡ ró»nicy mi¦dzy Twoim wynikiem przy-
bli»onym a warto±ci¡ dokªadn¡ i przypisz j¡ do zmiennej blad. Wypisz jej warto±¢ na
ekranie.

4. Systematyczne badanie caªkowania numerycznego. Wykonaj caªkowanie z
poprzedniego zadania dla caªej listy kroków siatki:



wektor_delta_x=[0.01, 0.001, 0.0001, 1.0e-5, 1.0e-6].

Za ka»dym razem wyznacz warto±¢ bª¦du i wypisz go.

5. Zale»no±¢ bª¦du od rozmiaru kroku siatki. Wykonaj wykres zale»no±ci bª¦du
caªkowania od rozmiaru kroku siatki. W tym celu zamiast za ka»dym razem wypisy-
wa¢ warto±¢ zmiennej blad, dodawaj j¡ do wektora wektor_bledy. Wykonaj wykres
w skali logarytmicznej. Co obserwujesz?

Wskazówka 1. Do dowolnego wektora x nowy element dodajemy wykonuj¡c

x = [ x, nowy_element ]

Wskazówka 2. Pusty wektor tworzymy w Scilabie pisz¡c:

x = [ ]

6. Nachylenie prostej. Napisz procedur¦ nachylenie(), która wyznaczy nachylenie
prostej przechodz¡cej przez dwa wskazane przez u»ytkownika punkty. Procedura
powinna poczeka¢ na klikni¦cie w dwóch punktach na wykresie, nast¦pnie narysowa¢
lini¦ ª¡cz¡c¡ te punkty. Wynikiem dziaªania procedury powinien by¢ tangens nachyle-
nia prostej przechodz¡cej przez wskazane przez u»ytkownika punkty. Wykorzystaj
procedur¦ nachylenie() do wyznaczenia nachylenia zale»no±ci bª¦du caªkowania od
dªugo±ci kroku caªkowania narysowanych w skali logarytmicznej.

Wskazówka Wykorzystaj funkcj¦ xclick(), która wywoªana przez

[buttons,x,y]=xclick();

zwróci wspóªrz¦dne punktu wybranego przez u»ytkownika w zmiennych x i y.

7**. Caªkowanie metod¡ trapezów. Popraw swój program, który powstaª po rozwi¡za-
niu zada« 3-6 tak, aby caªkowaª dokªadniejsz¡ metod¡ trapezów :∫ xN

x1

f(x) dx ≈
N−1∑
i=1

1

2
(f(xi) + f(xi+1)) ∆x.

Oblicz zale»no±¢ bª¦du od kroku caªkowania, analogicznie jak to byªo w zadaniu 5.
Wyznacz nachylenie zale»no±ci bª¦du od dªugo±ci kroku caªkowania w skali logaryt-
micznej analogicznie do przypadku metody prostok¡tów w zadaniu 6.


