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خطا اول: سری

١۴٠١/٠٩/٠٢ تحویل: مهلت حسین مدرس:

،b٢ ≫ ۴ac و a ̸= ٠ آن در که ax٢ + bx + c = ٠ دوم درجه معادله ریشه های محاسبه برای روش (١
برای مرسوم روش همچنین و آن از استفاده با نشود. بامعنا ارقام شدن کم باعث که دهید ارائه
را x٢ + ۶٢٫١٠x + ١ = ٠ معادله ریشه بزرگترین ،x١ مقدار دوم، درجه معادله ریشه های محاسبه

بامعن رقم هفت تا x١ صحیح مقدار کنید. محاسبه کردن) (گرد رقم چهار حساب از استفاده با
دهید. توضیح را محاسبه دو این در x١ مقادیر تفاوت است. −٠٫٠١۶١٠٧٢٣ برابر

آن در که f(h) برای تقریبی (الف) (٢

f(h) =
sin(١ + h)− sin(١)

h
,

م کند، استفاده رقم چهار حساب و گردکردن روش از که ماشین در را h = ٠٫٠٠٣۵١ ازای به
نمره) ۵) آورید. به دست

به دست م کند، استفاده رقم چهار حساب و برش روش از که ماشین در را تقریب این مقدار (ب)
نمره) ۵) آورید.

شود: توجه

sin(١٫٠٠٣) = ٠٫٨۴٣٠٨٨ · · · , sin(١٫٠٠۴) = ٠٫٨۴٣۶٢۵ · · · , sin(١) = ٠٫٨۴١۴٧٠ · · ·

عبارت به است. ١٠۶ و −١٠۶ بین اعداد ذخیره به قادر تنها که دارید اختیار در کامپیوتری کنید فرض (٣
الت مش م شود. ظاهر سرریز خطای باشند، اعداد این از بیشتر شده محاسبه مقادیر اگر ر، دی

فرمول از استفاده با x٣ = ١٠۴ + ١ و x٢ = ١٠۴ − ١ ،x١ = ١٠۴ اعداد واریانس مقدار محاسبه

v =
(١

٣

٣∑
i=١
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i

)
− µ٢, µ =

١
٣

٣∑
i=١

xi,

این در اعداد این واریانس مقدار که کنید بازنویس طوری را باال فرمول کنید. بیان را کامپیوتر این در
باشد. محاسبه قابل کامپیوتر

درست بامعنای رقم n دارای ی هر ،y و x از به ترتیب تقریب هایی عنوان به y∗ و x∗ کنید فرض (۴
از به ترتیب تقریب هایی عنوان به x∗y∗ و x∗ + y∗ اعداد درست بامعنای ارقام تعداد حداقل باشند.

کنید. تعیین را xy و x+ y



را ،In =
∫ ١

٠ xnex−١dx انتگرال تقریب های محاسبه برای In = ١ − nIn−١ بازگشت فرمول پایداری (۵
دهید. ارائه Inها محاسبه برای پایدار بازگشت فرمول ی آن، ناپایداری صورت در و کرده بررس

انتگرال مقدار محاسبه چرا (۶
I(N) =

∫ N+١

N

dx

١ + x٢ ,

رابطه از استفاده با
I(N) = arctan(N + ١)− arctan(N),

م کنید. پیشنهاد را اری راه چه ل، مش رفع برای است. ناپایدار عددی نظر از ،N = ١٠٨ ازای به
کنید. تشریح کامل طور به را خود جواب

باشید» «موفق


