
Lista 8 – Wst
↪
ep do informatyki, W. Hebisch

Zadanie 1

Funkcja f : [0, 1] 7→ [0, 1] zadana jest wzorem: f(x) = 4x(1 − x). Dla zadanej
liczby x0 definiujemy ci ↪ag {xn} przy pomocy zależności rekurencyjnej xn+1 =
f(xn) (tzn. xn jest n-krotn ↪a iteracj ↪a f na x0. Napisać program który dla
zadanych x0 i y0 obliczy kolejne wartości xn i yn. Dla bliskich x0 i y0 wypisać
wartości i różnice mi ↪edzy xn i yn dla n = 0, 10, 20, ..., 100.

Zadanie 2

Spróbować obliczyć przybliżon ↪a wartość funkcji wyk ladniczej sumuj ↪ac szereg
pot ↪egowy dla wartości x równych −20,−30, ...,−100. Czy powi ↪ekszanie liczby
wyrazów pomaga?

Zadanie 3

Zaprogramować obliczanie wielomianu W (x) = (x− 1)10 sumuj ↪ac poszczególne
wyrazy. Wypisać wartości W na przedziale [0.98, 1.02] z krokiem co 0.001. Jak
zachowuje znak W (x)? Porównać z wartościami obliczonymi bezpośrednio z
definicji W (x).

Zadanie 4

Doświadczalnie zbadać zachowanie rozwi ↪azań równania kwadratowego w pobliżu
pierwiastka podwójnego (np. praw ↪a stron ↪e równania x2 − 2x + 1 = 0 zast ↪apić
przez ma l ↪a liczb ↪e). Znaleźć przyk lad gdy niedok ladność jest widoczna.

Zadanie 5

Zbadać doświadczalnie b l ↪edy rozwi ↪azania uk ladów równań (skorzystać z pro-
gramu przyk ladowego gauss.c). Dobrać tak uk lad równań żeby b l ↪ad przekroczy l
1% rozwi ↪azania.

Zadanie 6

Zmodyfikować program gauss.c, tak żeby rozwi ↪azywać na raz m uk ladów równań
z t ↪a sam ↪a lew ↪a stron ↪a (zast ↪apić wektor y przez tablic ↪e).

Zadanie 7

W programie odwracaj ↪acym linie (rewlin.c) musimy obliczać d lugość lini mimo
że funkcja czytaj_linie wie jaka d luga by la linia. Używaj ↪ac deklaracj ↪e:

typedef struct { char * txt; long dlugosc;} linia;

zmodyfikować funkcj ↪e czytaj_linie tak by zwracana wartość by la typu linia
(i zawiera la zarówno wskaźnik do bufora, jak i d lugość linii). Zrobić też od-
powiednie zmiany do programu g lównego (w szczególności usun ↪ać wywo lanie
funkcji strlen).


