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đính kèm )   

Câu 1: (x,M) và khoảng cách ly nghiệm [a,b]. Sử dụng phương pháp 

Newton, xác định x0 theo điều kiện Fourier, xuất ra bảng giá trị của nghiệm gần đúng x2 và sai số 

theo tất cả tham số M. 

Câu 2: : Nhập vào =(x0(M), x1(M),…, xn(M)),  y=(y0(M), y1(M),…, yn(M)), 

x*, alpha và beta.Chú ý các thành phần của 2 vecto này có tham số M. Sử dụng spline bậc 3 ràng 

buộc thỏa điều kiện g(x0)=alpha, g(xn)=beta nội suy bảng số. Xuất ra bảng gía trị xấp xỉ của 

g(x*) theo tất cả tham số M. 

Câu 3:
(0)

. Chú ý các thành 

phần của ma trận A,vecto b và x
(0)

 có chứa tham số M. Sử dụng phương pháp lặp Gauss-Seidel 

giải gần đúng hệ phương trình Ax=b. Xuất ra bảng giá trị vecto nghiệm x
(3)

 theo tham số tất cả  

M. 

Câu 4: : Nhậ =(x0(M), x1(M),…, xn(M)),  y=(y0(M), y1(M),…, yn(M)). 2 

hàm số g(x), h(x). Chú ý các thành phần của 2 vecto này có tham số M. Sử dụng phương pháp  

bình phương bé nhất tìm hàm f(x) = Ag(x) + Bh(x) xấp xỉ tốt nhất bảng số. Xuất ra một bảng giá 

trị A,B theo tất cả tham số M 

Câu 5: : Nhậ =(x0(M), x1(M),…, xn(M)),  y=(y0(M), y1(M),…, yn(M)), 

x*. Chú ý các thành phần của 2 vecto này có tham số M. Sử dụng phương pháp nội suy Lagrange 

xấp xỉ y(x*). Xuất ra bảng giá trị y’(x*) theo tất cả tham số M. 

Câu 6: (x,M . Sử dụng phương pháp hình thang 

mở rộng xấp xỉ tích phân của hàm f(x,M) trên [a,b] với n đoạn chia. Xuất ra bảng giá trị xấp xỉ 

của tích phân theo tất cả tham số M.  

Câu 7: : Nhậ =(x0(M), x1(M),…, xn(M)),  y=(y0(M), y1(M),…, yn(M)), 

hàm số f(x,y,M). Chú ý các thành phần của 2 vecto này có tham số M. Sử dụng phương pháp 

Simpson mở rộng xấp xỉ giá trị tích phân của hàm f(x,y,M) trên [x0,xn]. Xuất ra bảng giá trị xấp 

xỉ của tích phân theo tất cả tham số M. 

Câu 8: (x,y,M h, x0, xk 0(M)=y(x0), chú ý hàm f và y0 có tham 

số M. Sử dụng phương pháp Runge-Kutta giải gần đúng phương trình vi phân y’=f(x,y,M) & 

y(x0)=y0 với bước chia h. Xuất ra bảng giá trị xấp xỉ y(xk) theo tất cả tham số M. 
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Câu 9: (x,M), g(x,y,M), a, b, alpha(M), beta(M) . Cho 

phương trình vi phân y’’=f(x,M)y’+g(x,y,M), y(a)=alpha, y’(a)=beta. Bằng cách đưa về hệ 

phương trình vi phân, sử dụng phương pháp Euler xấp xỉ nghiệm của phương trình vi phân trên 

[a,b]. Xuất ra bảng giá trị của y(a+h) và y(b) theo tất cả tham số M. 

 Câu 10: ào p(x,M),q(x,M),r(x,M),f(x,M),a,b,alpha(M),beta(M) h. 

Cho phương trình vi phân p(x)y’’+q(x)y’+r(x)y=f(x), y(a)=alpha, y(b)=beta. Sử dụng phương 

pháp sai phân hữu hạn xấp xỉ nghiệm của phương trình vi phân trên [a,b] với bước chia h. Xuất 

ra bảng gía trị nghiệm xấp xỉ theo tất cả tham số M.  
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