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  به نام خدا

  ششــمجزوه برنامه نويسي متلب، جلسه 

ا از آن عدد با قواعــد زير توليد کنيم  : هرگاه عدد صحيح و مثبت را به عنوان ورود در نظر بگيريم و دنباله حدس کوالتز
  خواهيم رسيد. ۱آنگاه پس از چند تکرار به عدد 

فعلي را نصف کن. اگر عدد فرد بود برا توليد عدد بعد عدد فعلي را در قواعد : اگر عدد زوج بود برا توليد عدد بعد عدد 
  ضرب نموده و آن را با يک جمع مي کنيم. ۳

  

باشند محاسبه طول دنباله بسيار  ۲کنيم. اگرچه برا اعداد که تواني از عدد  استفاده مي برا توليد دنباله کوالتز از برنامه زير
  دنباله برا هر عدد ورود عدد متفاوت است. حدس کوالتز هنوز بطور فرمال اثبات نشده است.ساده است اما بطور کلي طول 

  
سپس  ا بنويسيد که طول دنباله کوالتز برا اعداد يک الي صدهزار محاسبه کند و نمودار آن را ترسيم نمايد. مثال : برنامه

  توان گرفت ؟ ا مي هيستوگرام آن چه نتيجهنگار) آن را ترسيم نمايد. از رو  هيستوگرام (بافت



2 
 

  

توان از روش  مطلوب باشد با در نظر گرفتن شرايطي مي y=f(x)معادله  ها ريشه : هرگاه ها روش نصف کردن برا يافتن ريشه
پيوسته باشد.  [a,b]در بازه  fتابع استفاده کرد. شرط اول آنست که   [a,b]کردن برا يافتن يکي از ريشه آن در بازه مشخص نصف

مخالف صفر باشد. در  fمشتق تابع  [a,b]متفاوت باشند. و شرط سوم آنست که در بازه  f(b)و  f(a)شرط دوم آنست که عالمت 
وسط اين بازه محاسبه شده و دو بازه  m شود سپس نقطه به عنوان تقريب اوليه در نظر گرفته مي [a,b]روش نصف کردن بازه 

[a,m]  و[m,b] گيرد اگر  مورد بررسي قرار ميf(m)  وf(b)  هم عالمت باشند آنگاه ريشه در بازه[a,m]  قرار خواهد داشت و اگر
f(a)  وf(m)  هم عالمت باشند ريشه در بازه[m,b]  قرار خواهد داشت. بازه جديد به عنوان ورود مجدد مورد استفاده قرار
  به اندازه دلخواه کوچک شود. f(m)ه گردد تا جايي ک گيرد و الگورتيم تکرار مي مي

  پيدا کنيد. [2,2-]را در بازه   f(x) = x + cos(x)ريشه تابع ا در متلب بنويسيد که با روش نصف کردن  برنامه: مثال 
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نيوتن برا -توان از روش رفسون مطلوب باشد مي y=f(x)ها معادله  : هرگاه ريشه ها نيوتن برا يافتن ريشه- روش رفسون
ا دلخواه از بازه (معموال وسط بازه) را انتخاب  برا شروع نقطه استفاده کرد.  [a,b]يافتن يکي از ريشه آن در بازه مشخص

  کنيم. مي

  

  پيدا کنيد. [2 ,1.5]را در بازه   f(x) = sin(x) – x/2نيوتن ريشه تابع -ا در متلب بنويسيد که با روش رفسون مثال : برنامه
  باشد. مي ½ – f ‘(x) = cos(x)بصورت   f(x)ق تابع راهنمايي: مشت

  
  کنيم برا محاسبه مشتق توابع از دستورات زير استفاده مي
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  کنيم استفاده مي integralو برا محاسبه انتگرال معين از دستور  intبرا محاسبه انتگرال نامعين از دستور 

  

  
  بر حسب متغيرمحاسبه انتگرال 

  

با دو روش. روش اول با استفاده از توابع متلب روش دوم با  [pi/2,0]در بازه  f(x) = sin(x)محاسبه انتگرال معين برا تابع 
  تست نماييد. ۱۰۰۰۰۰و  ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰،  ۱۰۰شروع کرده و برا  ۱۰را از  Nر مقاديـ استفاده حد مجموع.

  


