
Контрольна робота №1 по курсу «Теорія Планування Експерименту»: 

«Виконання кусочно-лінійної апроксимації» 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

При виконанні та оформленні контрольної роботи студент зобов’язаний виконати наступні вимоги: 

1. Контрольну роботу необхідно виконувати в учнівському зошиті з наступним написом на 

обкладинці: 

Теорія Планування Експерименту 

Контрольна робота №1 

 Варіант №… 

Виконав(-ла) студент(ка) IV курсу гр. ЗІО-… 

Факультету ІОТ 

_____________________ 

     (прізвище, ініціали) 

Шифр … 

2. Контрольна робота має починатися з заголовного листа, що містить: 

назву інституту, факультету, групи;  

прізвище, ім’я та по батькові студента; 

його шифр та поштовий індекс; 

назву дисципліни; 

номер роботи, що виконується, і номер варіанта. 

3. У відповідності з номером варіанта слід повністю викласти зміст контрольної роботи 

(завдання) та вихідні дані для розрахунку.  

4. В розрахунковій записці необхідно привести весь хід розв’язання, всі використані формули, 

необхідні пояснення та обґрунтування виконуваних дій, посилання на використану 

літературу. Студенти мають виконати підстановку числових значень у формули, вказати 

одиниці величин стандарту «Міжнародна система одиниць вимірювання фізичних величин 

(СІ)». Всі обчислення потрібно виконувати до кінця з точністю до чотирьох значущих цифр.  

5. Всі розрахункові формули або цитовані відомості, що були взяті х літературних джерел, 

повинні мати зноски у вигляді цифр, що в квадратних дужках, наприклад: [1, с. 14] і 

відповідних до порядкового номера даного джерела в списку літератури.  

6. Графіки, малюнки, функціональні та принципові електричні схеми слід виконувати на 

міліметрівці чітко та охайно у відповідності з вимогами ЕСКД. 

Усі графіки мають бути виконані із зазначенням масштабів по осях. 

Графіки, малюнки та схеми розміщують за текстом. Сторінки, формули, схеми, малюнки необхідно 

пронумерувати. На сторінках тексту мають бути поля шириною не менше за 1 см (справа та зліва). 

Примітка. Допускається виконання принципових схем на білому папері.  

7. В кінці розрахункової частини контрольної роботи студент повинен поставити дату та підпис.  

8. Список використаної літератури приводиться в кінці контрольної роботи. Він складається за 

наступною формою: порядковий номер, прізвище та ініціали автора, повна назва книги, місце 

видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.  

У випадку недотримання перерахованих вимог або виконання роботи не у відповідності до завдання і 

методики, а також при виконанні іншого варіанту завдання робота повертається студенту без її 

оцінки та зауважень для доопрацювання.  

При необхідності виправлень, доопрацювань контрольної роботи після рецензування викладачем з 

оцінкою «зараховано» ці виправлення та доповнення слід виконувати чітко, з докладними 



поясненнями. Мають бути дані відповіді на всі зауваження, вказані в рецензії, і оформлені у вигляді 

додатку до контрольної роботи.  

Примітка. Якщо контрольна робота зарахована, студенту направляється лише рецензія. 

Додаток до завдання з відповідями на зауваження слід представити до заліку (екзамену) з курсу. 

Якщо робота не зарахована і відправлена разом з рецензією студентові, то при посилці роботи на 

повторну перевірку повинні бути обов’язково прикладені рецензії викладача і первісний варіант 

контрольної роботи.  

 Примітка. Якщо студент виконав не свій варіант завдання, контрольна робота не 

перевіряється і не повертається, а в рецензії вказується «виконано не свій варіант».  

2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ №1 

Контрольна робота №1 необхідна для перевірки підготовленості студента до вивчення розділу 

«Функціональні перетворювачі» курсу «ГКС». Виконання окремих етапів (пунктів) контрольної 

роботи №1 пов’язане з такими важливими питаннями цього розділу, як кус очно-лінійна 

апроксимація нелінійних залежностей, лінійні та діодні елементи, схеми спеціалізованих та 

універсальних діодних функціональних перетворювачів. В процесі виконання контрольної роботи 

студент отримує можливість перевірити себе в питанні засвоєння відповідного матеріалу курсу 

«ГКС», і тим самим успішно підготуватися до здачі теоретичного заліку з першої частини курсу. 

Тому виконувати контрольну роботу слід тільки після вивчення пов’язаних з даним контрольних 

завданням питань відповідного розділу курсу.  

У першій частині контрольної роботи потрібно побудувати схему спеціалізованого діодного 

функціонального перетворювача СДФП, що моделює задану нелінійну залежність y=f(x) в діапазоні 

зміни аргументу xmin ≤ x ≤ xmax і розрахувати параметри схеми – значення опорів лінійних та 

нелінійних елементів. Друга частина контрольної роботи – складання карти налаштування для набора 

цієї нелінійної залежності на універсальному діодному функціональному перетворювачі ДУФП 

аналогової ЕОМ типу МН-7.  

Варіант ( нелінійна залежність та діапазон зміни аргументу) контрольної роботи студенти вибирають 

за допомогою табл.1 у відповідності до свого шифру. 

В якості діодних елементів СДФП необхідно використовувати ДЕ з потенційно заземленим діодом. 

Діапазон зміни вхідної і вихідної напруг СДФП Umax і опорна напруга Е0 студенти обирають за табл.2. 

Кількість нелінійних елементів у складі ДУФП повинно дорівнювати 8 або 9. Отже, кількість 

лінійних ділянок апроксимуючої ламаної лінії повинна бути рівною 9 або 10. 

Примітка. При складанні карти налаштування ДУФП для всіх варіантів вибирається Umax=100 В. 

3. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1. 

При виконанні контрольної роботи №1 рекомендується дотримуватися певної послідовності 

розрахунків, приводячи всі проміжні результати. 

1. Побудувати графік заданої нелінійної залежності y=f(x) для діапазона зміни аргументу xmin ≤ x 

≤ xmaх.  

2. Визначити другу похідну d
2
x/dx

2
 і побудувати графіки другої похідної | d

2
x/dx

2
|.  

 

Таблиця 1 



Варіанти нелінійної залежності і діапазона вимірювання аргументу 

Три останні 
цифри шифру 

y=f(x) xmin xmax 

x≤0 x≥0 
1 2 3 4 5 

101   -1 +1 

102  -2 +2 
103   -1 +1 

104     

105  -2  

106     

107    

108    

109  -0,2 +0,2 

110    

111     

112   -1 +1 

113  -0,5 +0,5 

114    

115  -0,5 +0,5 

116   -0,5 +0,5 

117  -1 +1 

118   -2 +2 
119   -1 +1 

120    

121  -1 +1 

122   -1 +1 

123  -2 +2 

124  -1 +1 

125   -1 +1 

1 2 3 4 5 
201   -1 +1 

202  -1 +1 
203  -0,5 +0,5 

204  -1 +1 

205    

206     

207  -0,5 +0,5 

208     

209  -1 +1 

210     

211   -1 +1 

212   -0,5 +0,5 

213   -0,5 +0,5 
214  -0,5 +0,5 

215  -1 +1 

216     

217     

218   -2 +2 

219  -1 +1 

220    



221   -0,5 +0,5 

222   -1 +1 

223    

224  -1 +1 

225     

1 2 3 4 5 

301  -1,0 +1,0 

302     

303   -0,5 +0,5 

304  +1,0 -1,0 

305   -1 +1 

306   -2 +2 

307   -1 +1 

308     

309     

310     

311  -1 +1 

312  -1 +1 

313  -1 +1 
314     

315   -0,5 +0,5 

316  -1 +1 

317   -0,5 +0,5 

318  -0,5 +0,5 

319   -0,5 +0,5 

320  -1 +1 

321  -1 +1 

322    

323     

324     

325  -1 +1 

 

         Таблиця 2 

 Варіанти для вибору діапазона напруг  і опорної напруги  

Перша цифра шифру Друга цифра шифру 
1 2 3 

0 5В/10В 10В/25В 25В/50В 
1 25В/100В 50В/50В 100В/100В 

2 5В/5В 10В/10В 25В/25В 
3 25В/75В 50В/100В 100В/50В 

4 5В/12В 10В/15В 25В/30В 

5 25В/30В 50В/75В 100В/150В 
6 5В/15В 10В/20В 25В/40В 

7 25В/60В 50В/120В 100В/75В 
8 5В/9В 10В/12В 25В/27В 

9 25В/75В 50В/90В 100В/120В 
 



3. Проаналізувати задану характеристику y=f(x) (характер опуклості на ділянках, наявність 

точок перегину і точок розриву другої похідної), визначити методику і формули для 

розрахунку Ri.  

4. Вибрати початковий вузол (початкові вузли) інтерполяції та напрям розрахунку hi за графіком 

модуля другої похідної.  

5. Підібрати таке значення абсолютної похибки Δmax f, при якому в результаті виконання кус 

очно-лінійної апроксимації виходить 8 або 9 лінійних відрізків ламаної лінії; розрахувати 

значення hi і пронумерувати  вузли інтерполяції.  

Примітки: 1)   Значення hi округляти в меншу сторону до четвертого знаку після коми. 

2) Значення hi для останньої ділянки дозволяється зменшити не більше ніж на 0,002.  

 

6. Розрахувати абсциси xi вузлів інтерполяції, попередні ординати y
н

i вузлів інтерполяції, які 

належать залежності, що апроксимується, і ординати yi вершин апроксимуючої ламаної з 

урахуванням корекції.  

Примітка. Значення y
н

і та уі округляти до четвертого знаку після коми (за загальними правилами 

округлення). 

7. Побудувати графік апроксимуючої ламаної лінії y=F(x). 

8. Визначити для заданої величини Umax оптимальне значення масштабів М
*

1 і М
*

2 і розрахувати 

координати U1і та U2і вузлів інтерполяції та кутові коефіцієнти k i лінійних ділянок 

масштабованої залежності U2=F
U
(U1).   

Примітка. Значення U1i та U2i округляти до 0,001 Umax.  

9. Побудувати графік апроксимуючої функції в машинних змінних U2=F
U
(U1). 

10. Відновити струмові характеристики: if=f
i
(U1) – характеристику вхідного кола для першої 

структури НОП і iΨ=Ψi(U2) – характеристику кола зворотного зв’язку для другої структури 

НОП. Розрахувати координати вершин ламаних ліній [U1i, ifi]; [U2i, iΨi] та кутові коефіцієнти 

b
i
ik лінійних ділянок. Побудувати графіки if=f

i
(U1) та iΨ=Ψ

i
(U2). 

Примітка. Значення R0 та R1 на цьому етапі не вибирають, тому значення ifi та iΨi залежатимуть від 

R0 і R1. 

11. Проаналізувати струмові характеристики і з’ясувати, чи існує варіант оптимального 

розкладання, тобто розкладання на елементарні характеристики з додатними кутовими 

коефіцієнтами.  

Якщо варіант оптимального розкладання існує, необхідно вибрану початкову точку оптимального 

розкладання позначити як “0”. Змінити нумерацію вузлів відповідної струмової характеристики 

(нумерація послідовна спочатку для правої гілки характеристики, пот ім – для лівої). Показати на 

малюнку оптимальне розкладання на доданки, розрахувати їх параметри (початкове та постійне 

значення, початковий або лінійний нахил В0, кутові коефіцієнти Ві та значення обмеженої Еобм  і) та 

вказати їх на відповідних малюнках.  

Примітка. Якщо оптимального розкладання не існує, вибір структури НОП і початкової точки 

розкладання виконується довільно.  

12. Для вибраної структури НОП представити функціональну і принципову схеми 

спеціалізованого діодного функціонального перетворювача. 

Примітка. На функціональній схемі, на відміну від розкладання, характеристики елементів мають 

лише додатні кутові коефіцієнти.  



13. Розрахувати опори схеми СДФП; вибрати конкретне значення R0 (або R1) і обчислити 

значення всіх опорів.  

Примітка. Використовується діапазон номіналів резисторів 1кОм…1МОм. 

14. Повторити пп.8 і 9 для Umax=100 В. 

15. Скласти і заповнити карту налаштування ДУФП, визначивши: знак початкового значення 

(“F(0)”); знак початкового нахилу (“kx”); квадранти характеристик для діодних елементів; 

значення напруг обмеження Еобм  і для діодних елементів; координати U
*

1i; U
*
2i точок перетину 

продовжень відповідних дінійних дяілянок апроксимуючої ламаної U2=F
U
(U1) з однієї зі 

сторін квадрата 200 В х 200 В.  

Примітка. Дублікати карти налаштування ДУФП і характеристики U2=F
U
(U1) залишаються у 

студента і використовуються при виконанні лабораторної роботи №22 з курсу «Аналогові і гібридні 

ЕОМ». 

4. КУСОЧНО-ЛІНІЙНА АПРОКСИМАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Для того, щоб виконати контрольну роботу №1 з курсу «ТПЕ», студент має уважно ознайомитися з 

викладеним в даному розділі матеріалом та виконати пп. 1-7 загальних методичних вказівок (див. 

розд. 3). 

Одним з найбільш поширених методів, що використовуються для відтворення на аналогових ЕОМ за 

допомогою функціональних перетворювачів (ФП) нелінійних залежностей від однієї залежної змінної 

y=f(x), є апроксимація функцій, тобто наближене їх представлення.  

При цьому задана функція y=f(x), що називається апроксимованою, заміняється іншою функцією 

y=F(x). Апроксимуюча функція y=F(x) лежить в межах деяких заданих допусків відносно вихідної 

функції. Це означає, що в діапазоні зміни аргументу xmin ≤ x ≤ xmax  функція F(x) лежить всередині 

області D, обмеженої кривими f(x)+Δmaxf і f(x)-Δmaxf, де Δmaxf – максимальна абсолютна похибка 

апроксимації, тобто  

f(x)+Δmaxf ≤ F(x) ≤ f(x)-Δmaxf 

Таким чином, f(x)-F(x)=Δf(x), де Δf(x) – абсолютна похибка апроксимації.  

В загальному випадку абсолютна похибка Δf(x) в заданому діапазоні зміни аргументу не повинна 

перевищувати заданого (вибраного) значення Δmaxf, тобто  -Δmaxf ≤ Δf(x) ≤ +Δmaxf. 

Найбільше поширення в аналогових ЕОМ має клас однозначних і неперервних апроксимуючих 

функцій, більш відомий під назвою інтерполюючи, які проходять через визначену послідовність 

точок, що називаються вузлами інтерполяції.  

Одна з найпростіших інтерполюючи функцій – лінійна. В цьому разі між двома сусідніми вузлами 

інтерполяції [xi, F(xi)], [xi+1, f(xi+1)], що звичайно належать вихідній функції, тобто f(xi)=F(xi) і 

f(xi+1)=F(xi+1), апроксимуюча функція F(x) змінюється за лінійним законом. 

Це означає, що для будь-якого значення x, що лежить в діапазоні xi…xi+1, значення F(x) визначається 

за формулою F(x)=F(xi)+b
i
i(x-xi), де b

i
i=[F(xi+1)-F(xi)]/(xi+1-xi) – кутовий коефіцієнт (перша відносна 

різниця) інтерполяційної формули Ньютона.  

Приведена формула для F(x) – це інтерполяційна формула Ньютона для випадку лінійної 

інтерполяції, тому f(x)=F(x)+R(x), де R(x) – залишковий член ряду. 



Отже, абсолютна похибка дорівнює залишковому члену інтерполяційної формули Ньютона для 

випадку лінійної інтерполяції, тобто Δf(x)=R(x); Δmaxf=Rmax; Δminf=Rmin, де Rmax і Rmin – відповідно 

максимальне і мінімальне значення залишкового члена.  

Якщо вузли інтерполяції належать вихідній функції f(x), що апроксимується, то для ділянки xi , xi+1, 

всередині якої функція опукла вгору, абсолютна похибка Δf(x) змінюватиметься від 0 до Δmaxf (рис. 1, 

а), а для ділянки з опуклість вниз – від Δminf до 0 (рис. 1, б), причому звичайно Δminf = -Δmaxf. Таким 

чином, в цих випадках маємо так звану односторонню пульсацію похибки. 

 

Якщо всередині інтервалу, що розглядається, є точка перегину, то абсолютна похибка Δf(x) 

змінюватиметься і за величиною, і за знаком. В цьому разі маємо двосторонню пульсацію похибки, 

тобто Δminf ≤ Δf(x) ≤ Δmaxf. 

Примітка. Якщо всередині інтервалу (xi, xi+1), що розглядається, друга похідна  змінює 

знак, це вказує на наявність точку перегину; якщо відповідна ділянка має опуклість вниз; при 

 – опуклість вгору.  

Якщо всередині інтервалу (xi, xi+1), що розглядається, вихідна залежність f(x) не має точок перегину, 

цю залежність можна замінити іншою апроксимуючою лінійною залежністю.  

Для отримання нової лінійної залежності необхідно колишню лінійну залежність, яка проходила 

через вузли інтерполяції, що належать вихідній функції f(x), змістити по осі ординат на величину 0,5 

Δmaxf в сторону опуклості функції (рис. 2). При цьому похибка апроксимації зменшиться в 2 рази і 

буде мати рівну двосторонню пульсацію, тобто -0,5 Δmaxf ≤ Δf(x) ≤ +0.5Δmaxf. 

 



Цей прийом, що дозволяє збільшувати точність в 2 рази, можна використовувати не тільки для 

окремої ділянки, а й для ряду ділянок, і навіть для всієї апроксимуючої ламаної, яка не має точок 

перегину в заданому діапазоні зміни аргументу. 

Примітка. З урахуванням можливого зменшення похибки в 2 рази вихідна похибка 

апроксимації може бути вибрана рівною 2 Δmaxf; тоді після зміщення на Δmaxf отримаємо рівну 

двосторонню пульсацію похибки  -Δmaxf ≤ Δf(x) ≤ +Δmaxf.  

Аналіз на максимум залишкового члена інтерполяційної формули  Ньютона для випадку лінійної 

інтерполяції дозволяє отримати наступне відношення: 

|R(x)| ≤ (h
2
i Ai)/8, 

де  hi|xi+1-xi| - довжина ділянки, що розглядається, по осі абсцис; 

Ai| |max – максимальне за абсолютною величиною значення другої похідної на цій ділянці.  

Таким чином, максимальне значення абсолютної похибки апроксимації Δmaxf=Rmax не перевищує величини 

h
2

i Ai/8. Якщо задатися значенням похибки Δmaxf, то таке значення hi, при якому похибка апроксимації 

не перевищуватиме заданого значення Δmaxf, тобто |Δf(x)| ≤ Δmaxf, слід розрахувати за формулою 

hi ≤                                                (1) 

При визначенні максимально можливої довжини ділянки в (1) доцільно вибирати знак рівності, тобто 

здійснювати розрахунки за формулою: 

hi =                                                    (2) 

Якщо всередині ділянки немає точок перегину, можна розрахувати максимальне значення  hi для 

подвоєної похибки 2Δmaxf: 

hi =  ,                  (3) 

а потім зменшити похибку в 2 рази, тобто отримати рівну двосторонню пульсацію похибки, 

виконавши корекцію ординат вузлів інтерполяції: змістивши їх нf осі ординат на величину Δmaxf в 

сторону опуклості функції.  

Примітка. значення hi можна округляти тільки в меншу сторону.  

Якщо функція f(x) на всьому інтервалі зміни аргументу xmin ≤ x ≤ xmax  не має точок перегину, то для 

всіх ділянок hi розраховують за формулою (3), а потім здійснюють корекцію – всі вузли інтерполяції 

зміщуються по осі ординат в сторону опуклості функції на Δmaxf. 

Якщо функція f(x) має одну точку перегину, першу ділянки зліва та справа від точки перегину слід 

розраховувати за формулою (2), інші ділянки – за формулою (3), а корекцію здійснювати для всіх 

вузлів, окрім точки перегину (рис. 3). 



 

При цьому на ділянці (xi-1, xi+1) апроксимуюча пряма виходить наче повернутою відносно вихідної 

прямої на відміну від інших ділянок, де відбувається зміщення прямої по осі ординат.  Аналогічно 

слід вчиняти, якщо є не одна, а декілька точок перегину.  

Таким чином, послідовне застосування приведених формул дозволяє розв’язати задачу кусочно-

лінійної апроксимації: розрахувати координати вершин ламаної лінії (вузлів інтерполяції), при яких 

похибка апроксимуючої функції не перевищує задане (вибране) значення. При цьому кількість 

відрізків ламаної повинна бути мінімальною, оскільки в результаті це приведе до мінімальної 

кількості обладнання в функціональному перетворювачі. 

Теоретично точного розв’язку задачі апроксимації не існує. Проте можна запропонувати методику 

розрахунку варіанта, близького до оптимального, якщо прийняти наступні припущення: 

1) вибір початкової точки несуттєво впливає на оптимальність варіанта; 

2) кількість відрізків ламаної буде мінімальною, якщо кожен відрізок обирати максимально 

можливим за довжиною. 

Очевидно, розрахунки значень hi спрощуються, якщо Ai не залежить від hi, тобто максимальне за 

модулем значення другої похідної для ділянки hi не залежить від її довжини. Це можливо, якщо 

вибирати початкову точку таким чином, щоб значення модуля другої похідної було максимальним в 

початковій точці інтервалу, що розраховується.  

Наприклад, якщо графік модуля другої похідної має вигляд, показаний на рис. 4, а, доцільно обрати 

початкову точку там, де має максимальне значення, тобто в точці 0 з абсцисою х0. При визначенні 

h1 в розрахункову формулу необхідно підставити ординату точки 0, тобто | x0|, котра і буде рівною 

А1. З рис. 4,а видно, що незалежно від довжини інтервалу h1 максимальне за модулем значення другої 

похідної на цьому інтервалі не змінюється, тобто A1=const. 

Якщо в якості початкової точки була вибрана точка С (рис. 4, а), можна легко показати, що в  цьому 

разі максимальне за модулем значення другої похідної А1 залежить від R1, тобто A1(h1). Отже, для 

визначення h1 необхідно було б визначити цю залежність A1(h1) і потім розв’язати трансцендентне 

рівняння виду  h1
2
A1(h1) = 8 Δmaxf  або  h1

2
A1(h1) = 16 Δmaxf, що, звичайно, ускладнює підрахунки в 

порівнянні з з безпосереднім розрахунком за формулами (2) і (3) при A1=const. 

Для інших прикладів, зображених на рис. 4, необхідно вибирати або одну початкову точку 0 (рис. 4, 

б, в), або дві a і b (рис. 4, г-е). «напрям» розрахунків hi показано стрілками, причому, якщо 

початкових точок дві, hi розраховують спочатку для інтервалу xa…xc, починаючи від точки a, потім 

для інтервалу xb…xс, починаючи з точки b і для інтервалу xb…xd, починаючи з точки b.  

Перші інтервали зліва та справа від точки 0 (рис. 4, в) і від точки b (рис. 4, е) виявляться однаковими.  



 

На всіх вказаних малюнках друга похідна неперервна і не має точок розриву. Але для деяких функцій 

друга похідна може мати точки розриву першого роду, тобто при деяких значеннях xj  | (xj)=∞.  

Для таких функцій розрахунок перших інтервалів справа і зліва від точок xj за формулою (2) або (3) 

неможливий, тому що виходить, що при Aj=∞  hj=0. 

Методика знаходження значень hj при Aj=∞ полягає в наступному.  

Нехай в деякій точці з абсцисою xj друга похідна функції має розрив першого роду (Aj=∞). Через 

точку [xj, f(xj)] і точку [xj+hj, f(xj+hj)] проводимо пряму лінію, рівняння якої запишемо наступним 

чином: 

y = F(x) = f(xj) + b
i
j(x - xj),                                (4) 

де b
i
j = [f(xj + hj) - f(xj)] / hj. 

Абсолютна похибка  

Δf(x) = f(x) – F(x)                                               (5) 

на межах інтервалу, що розглядається, тобто для x=xj i x=xj+hj, дорівнює нулю, а для деякого 

значення xk всередині інтервалу xj…xj+hj має екстремум. 

Для визначення максимального за абсолютною величиною значення похибки необхідно похідну 

   прирівняти до нуля, з отриманого рівняння знайти значення xk, що лежить всередині 

інтервалу, що розглядається, і, підставивши це значення у вираз для абсолютної похибки, визначити 

Δmaxf = | Δf(xk)| = |f(xk) – F(xk)|.                        (6) 

Оскільки в відповідності з формулами (5) і (4) =  - b
i
j =0, рівняння для визначення xk має 

наступний вигляд: 

(xk) = ,                                          (7) 

причому hj – шукана величина. 



З рівняння (4) необхідна визначити залежність xk(hj), а потім, підставивши це значення у вираз (6), 

обчислити hj для заданого значення Δmaxf. 

Наприклад, якщо y = f(x) = , то =   і  = . 

В точці xj=0, yj=f(xj)=0 i Aj= (0)=∞. Рівняння (7) для даної функції приймає вигляд  = . З 

цього рівняння легко визначаємо, що , а xk=0.25hj. 

Підставивши відповідні значення у формулу (6), отримаємо Δmaxf = |Δf(xk)| = | -xk/ |, а з 

урахуванням xk=0.25hj маємо Δmaxf=0,25 , тобто hj=16 (Δmaxf)
2
. 

Примітка. значну складність представляє визначення залежності xk(hj), а потім hj при заданому 

значенні Δmaxf. Оскільки при розрахунках абсолютна похибка все одно підбирається, обчислення для 

першого інтервалу спрощуються: якщо задається значенням hj, з рівняння (7) визначити конкретне 

значення xk, а потім за формулою (6) визначити Δmaxf. 

Таким чином, для обчислення координат вершин апроксимуючої ламаної лінії може бути 

запропоновано наступний алгоритм розрахунку: 

1) обчислюють другу похідну функції  і будують її графік для заданого діапазона зміни 

аргументу xmin ≤ x ≤ xmax; 

2) визначають  точки перегину і характер опуклості функції на окремих ділянках, а також точки, 

в яких Ak=∞; 

3) в залежності від результатів, отриманих в п.2, роблять висновок щодо того, на яких ділянках 

розрахунки виконують за формулою (2), на яких – за формулою (3), а які ділянки обчислюють 

за формулами (4)-(7); відмічають, яка потребується корекція і для яких вузлів інтерполяції;  

4) будують графік модуля другої похідної і вибирають початкову точку x0 (або початкові точки 

xa і xb) та напрям розрахунків; 

5) послідовно розраховують hi абсциси вузлів інтерполяції xi, попередні ординати вузлів 

інтерполяції yi
н
 = f(xi) та остаточні ординати yi з урахуванням корекції; 

6) отримані координати вершин ламаної лінії зводять в таблицю і будують графік 

апроксимуючої функції y=F(x).  


