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Szukanie zera, metoda Newtona
Podaj algorytm bisekcji i Newtona, wyjaśnij je. Jakie znaczenie ma wybór punktów począt-
kowych w obu przypadkach?

Zadanie 1. Niech f(x) = x2 − a. Wykaż, że metoda Newtona prowadzi do rekurencji

xn+1 = 1
2

(
xn + a

xn

)
.

Rekurencji tej używał już Heron z Aleksandrii (60 n.e.?), w wersji pre-algebraicznej. Jest
ona wciąż istotą komputerowych algorytmów liczenia pierwiastków kwadratowych.

Zadanie 2. Równanie Newtona y3− 2y− 5 = 0 ma pierwiastek w pobliżu y = 2. Startując
od y0 = 2, oblicz kolejne trzy przybliżenia tego pierwiastka.

Zadanie 3. Fanatyk metody Newtona postanowił użyć jej w celu rozwiązania równania
3 3
√
x = 0. Wziął kolejno punkty startowe x0 = 1 i x0 = 0, 1. Spróbuj i Ty, wyjaśnij.

Zadanie 4. Ile rozwiązań ma podane równanie? Metodą bisekcji lub Newtona, znajdź jego
przybliżone rozwiązanie z dokładnością do 10−5. (Co to znaczy?) Zwróć uwagę na dobry
wybór punktów początkowych. Porównaj obie metody na jednym przykładzie.

a) x = cosx, b) x2 = sin(x), c) ex tg x = 7.

Zadanie 5. Znajdź, metodą Newtona z punktem startowym x0 = 1, 1, przybliżone rozwią-
zanie następujących równań:

a) x = 2 sin(x), b) sin(x)
x = 1

2 .

Porównaj i wyjaśnij różnicę.

Zadanie 6. W firmie Luz Blues produkcja q gram dziennie pewnego materiału chemicznego
kosztuje C(q) zł, gdzie

C(q) = 1000 + 2q + 3q2/3.

Firma ta może sprzedać dowolną ilość tego materiału po cenie 4 zł za gram. Znajdź punkt
krytyczny tej firmy, to znaczy ilość materiału, jaką powinna ona produkować dziennie, aby
nie notować zysków ani strat. Użyj metody Newtona, podaj odpowiedź z dokładnością do
grama.

Zadanie 7. * Funkcja f zdefiniowana jest wzorem

f(x) =

 e−
1

x2 dla x 6= 0,
0 dla x = 0.

Funkcja f jest ciągła, nieskończenie wiele razy różniczkowalna w każdym punkcie, a 0 jest
jedynym rozwiązaniem równania f(x) = 0. Wykaż, że jeśli x0 = 0, 0001, potrzeba ponad
sto milionów iteracji metody Newtona, by otrzymać wynik poniżej 0, 00005.
Wskazówka. Pokaż, że xn − xn+1 jest zawsze (dla każdego n) dodatnie i równe x3

n/2. Uza-
sadnij, że będzie zawsze mniejsze niż 5 · 10−13. Wyciągnij wniosek.
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Pochodne funkcji wielu zmiennych
Zadanie 8. Dana jest funkcja dwóch zmiennych

f(x, y) = exp
(1

4x
4 − 1

2ax
2 + y2 + 2xy

)
,

gdzie a ∈ R jest parametrem. W zależności od parametru a zbadaj, czy funkcja f ma
ekstrema (minima bądź maksima) a jeżeli tak, to stwierdź, ile jest tych ekstremów. Jeżeli
ekstrema funkcji f istnieją, określ ich charakter (tzn. orzeknij, czy są to minima, czy mak-
sima). Narysuj, w dowolnym programie komputerowym, wykresy funkcji f dla trzech lub
więcej znaczących wartości parametru a. Zwróć uwagę na widoczność punktów krytycznych.
Uwaga. ”Rozmnożenie” punktu krytycznego, które obserwujemy, nazywamy bifurkacją.
Może ona zajść tylko wtedy, gdy punkt krytyczny ma charakter zwany niehiperbolicznym,
tzn. gdy przynajmniej jedna z wartości własnych hesjanu w tym punkcie jest równa 0. To
ważne, gdy współczynniki funkcji mogą być znane niedokładnie. Mamy następujące ogólne
Twierdzenie. Jeśli x0 jest punktem krytycznym takim, że hesjan w tym punkcie ma war-
tości własne różne od zera, to małe zaburzenie funkcji nie zmieni charakteru tego punktu
krytycznego, nie spowoduje też pojawienia się nowych punktów krytycznych w jego okolicy.

Zadanie 9. a) Pokaż na odpowiednim rysunku, że poziomice funkcji są w każdym punk-
cie ortogonalne do jej gradientu. Udowodnij to analitycznie.

b) Pokaż na odpowiednim rysunku, że funkcja rośnie najszybciej w kierunku gradientu.
Udowodnij to analitycznie.

Metoda gradientu prostego jest podstawową, choć nie najbardziej efektywną metodą
poszukiwania ekstremum. Oto jej algorytm dla szukania minimum funkcji f : Rn → R:

1. Przyjmij punkt startowy x0, długość kroku η, współczynnik redukcji kroku a < 1,
dokładność wyznaczenia ekstremum (zerowania się gradientu) ε. Przyjmij i = 0.

2. Oblicz w punkcie xi wartość funkcji f(xi) i jej gradientu ∇f(xi). Wyznacz kierunek
poszukiwań przeciwny do kierunku gradientu d = −∇f(xi).

3. Wykonaj z punktu xi krok w wyznaczonym kierunku d o długości η przechodząc do
punktu xi+1 = xi + η d.

4. Oblicz wartość funkcji f i jej gradientu w nowym punkcie.

5. Jeśli ‖∇f(xi)‖ < ε, zakończ. W przeciwnym razie przejdź do punktu 6.

6. • Jeśli f(xi+1) < f(xi), powtórz postępowanie dla wyznaczonego punktu xi+1, czyli
przyjmij i := i+ 1, przejdź do punktu 2.
• W przypadku przeciwnym cofnij się do poprzedniego punktu i zmniejsz krok, czyli
przyjmij η := aη i przejdź do punktu 3.

Zadanie 10. Znajdź minimum danych funkcji i sprawdź, że te punkty są faktycznie mini-
mami, licząc macierz drugich pochodnych f w znalezionym punkcie.
Wskazówki. Użyj w programie Mathematica funkcji Grad lub D. Zwróć uwagę na różnicę
ich składni. Obliczenie wyrażenia algebraicznego dla konkretnych wartości zmiennych wy-
konuje się za pomocą \. oraz przypisania → (co wpisujemy jako -> ), np. x2 + y\.{x →
2, y → 5} daje wynik 9.

a) f(x, y) = x2 + 2y2 − 4x− 2xy, b) f(x, y) = 25x4 + 20y2 − 2x− y.

Zinterpretuj uważnie wynik podany przez program w punkcie b).
Zadanie dodatkowe (*) Zaprogramuj metodę gradientu prostego tak, by znalazła mini-
mum powyższych funkcji, startując z punktów początkowych:
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a) (x0, y0) = (1, 1), b) (x0, y0) = (3, 1).

Wizualizacja metody Newtona i metody bisekcji
Zadanie 11. W programie Mathematica, zaprogramuj wizualizację metody Newtona.

a) Zdefiniuj wybraną funkcję f jednej zmiennej, posiadającą miejsce zerowe, którego nie
umiemy bezpośrednio wyliczyć, np. jedną z funkcji z zad. 4. Zdefiniuj za pomocą Ma-
thematica funkcję, która jest jej pochodną. Określ punkt startowy i liczbę iteracji,
którą chcesz wykonać. Użyj funkcji NestList, by wygenerować listę kolejnych przy-
bliżeń miejsca zerowego. Za pomocą Manipulate, zrób animację pokazującą wykres
funkcji f oraz kolejnych prostych stycznych. Styczne powinny pokazywać się kolejno,
jedna przy każdej iteracji. Zwróć uwagę na to, by, kolejne iteracje nie zmieniały po-
łożenia ani skali osi układu współrzędnych.

b) W podpisie animacji umieść informację o wartości liczbowej znalezionego miejsca
zerowego oraz wartości funkcji w tym miejscu (jak bliska jest zeru).

c) Ulepsz wykres tak, by przy każdej iteracji wyraźnie zaznaczone były:

• punkt styczności, w którym rysujemy prostą,
• punkt przecięcia prostej z osią x,
• punkt, w którym rysować będziemy kolejną styczną,
• odcinek pionowy łączący dwa wyżej wymienione punkty.

Możesz użyć funkcji ListPlot.

d) Ulepsz poprzedni wykres tak, by kolejne punkty styczności zmieniały kolor w zależ-
ności od tego, jak bliskie są miejsca zerowego, np. były czerwone, jeśli jesteśmy daleko
od miejsca zerowego, a zielone, jeśli blisko.

e) Wykonaj poprzednią animację bez użycia NestList oraz bez definiowania liczby ite-
racji, używając natomiast pętli While. Niech pętla wykonuje się tak długo, jak długo
kolejne przybliżenia różnią się między sobą.

f) Zmień warunek pętli While. Niech pętla wykonuje się tak długo, jak długo |f(x)| > ε,
gdzie ε jest zadaną precyzją.

g) Spróbuj tak zmienić swój program, by jak najwięcej parametrów, a może także samą
funkcję f , można było zadać ręcznie w okienku funkcji Manipulate.

Zadanie 12. W programie Mathematica, zaprogramuj wizualizację metody bisekcji. Postę-
puj podobnie jak w poprzednim zadaniu. Oczywiście tym razem nie musisz liczyć pochodnej
ani rysować stycznej. Zwróć natomiast uwagę na dobrą wizualizację odcinka, w którym szu-
kamy miejsca zerowego.

Krzywe zadane równaniem uwikłanym
W tych zadaniach będziemy badać kształty krzywych zadanych przez równanie uwikłane
zawierające parametr. Chcemy zobaczyć, jakie cechy wspólne mają te krzywe, czym się
różnią, jakie są krytyczne wartości parametru.

Zadanie 13. Rozważamy rodzinę krzywych

y2 − 2x2(x+ 8) = c[(y + 1)2(y + 9)− x2.
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a) Narysuj krzywe odpowiadające parametrom c = 0 i c = 2, zbadaj, ile mają one
punktów przecięcia (być może trzeba będzie powiększyć część rysunku, by znaleźć
wszystkie punkty).

b) Dodaj teraz do tego samego rysunku krzywe odpowiadające c = 5 i c = 10. Co
zauważasz?

Zadanie 14. a) Wykreśl kilka krzywych należących do rodziny

x2 + y2 + cx2y2 = 1.

Określ, jak zmienia się wykres w zależności od wartości c.

b) Co dzieje się z wykresem gdy c = −1? Uzasadnij rachunkiem to, co widzisz na ekranie.

c) Znajdź y′. Czy dla c = −1 znalezione wyrażenie jest zgodne z wynikiem z części (b))?
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