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Група Б-1 

Вища математика 

Урок 35-36 

Тема уроку: Математичні таблиці  

Мета заняття :  

Навчальна - набути вмінь та навичок роботи з функціями, що задані таблично; 

набути навичок використання математичних знань до рішення завдань зі спеціаль-

них дисциплін. 

розвиваюча  - вчити учнів усній та письмовій математичній мові; вчити вмінню само-

стійно опрацьовувати матеріал,  набути вмінь та навичок застосування теоретичних 

знань до виконання  завдань з вищої математики 

виховна - виховувати вміння організувати себе, сприяти розвитку пізнавальних інте-

ресів, орієнтованих на вибрану спеціальність. 

 

Матеріали до уроку: 

1) Лінійна інтерполяція. Розрахунки за формулою лінійної інтерполяції. 

2) Зворотна лінійна інтерполяція. 

3) Нелінійна інтерполяція. Розрахунки за інтерполяційною формулою Лагран-

жа. 

4) Означення методу інтерполяції. 

          Зупинимось на застосуванні таблиць функцій, які дозволяють зробити можли-

вими різноманітні розрахунки або спростити громіздкі обчислення. При обчислен-

нях за допомогою таблиць часто зустрічаємось з ситуацією, коли аргумент функції 

заданий з більшою точністю, , ніж дозволяє таблиця. В цьому випадку ми повинні 

звернутись до інтерполяції – наближеного знаходження невідомих значень функції 

за відомими її значеннями в заданих точках.  

    Найбільш простою є лінійна інтерполяція, в якій допускається, що приріст фу-

нкції пропорційний прирісту аргумента. Якщо задане значення аргумента х лежить 

поміж приведеними в таблиці значеннями х0 і х1 = х0+ h, яким відповідають значення 

функції y0 = f(x0) i y1 = f(x1) = f(x0) + ∆f(x), то приймають, що 
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називаються інтерполяційними поправками. Ці величини 

обчислюються за допомогою таблиці або приводяться в доповненні до таблиці.  

 

Інтерполяційна формула Лагранжа. 

Для довільно заданих вузлів інтерполяції користуються більш загальною фор-

мулою, так званою формулою Лагранжа. 

Припустимо, що на відрізку [ a;b] задані n+1 різних значень аргумента x0, х1, …, хn 

І відомі для функції y=f(x) відповідні значення y0=f(x0), y1=f(x1),…, yn=f(xn).  

Потрібно побудувати поліном Ln(x) степеню не вище n, який має в заданих вузлах x0, 

х1, …, хn ті ж значення, що й функція f(x), тобто   

 

Ln(xі) = yі    ( і = 0,1,…n) 
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Приклад 3.  

Функція задана таблицею  

 

 

 

Треба обчислити f(0,263). 

Рішення. 

Складемо таблицю різниць 

      
Di 

i

i

D
y  

0,263 -0,05 0,05 – 0,10 0,05 – 0,17 0,05 – 0,25 0,05 – 0,30 0,05 – 0,36 -0,19809·10 
-4 

-2526,2 
0,10 -0,05 0,263-0,10 0,10 – 0,17 0,10 – 0,25 0,10 – 0,30 0,10 – 0,36 0,44499·10 

-5 
-25547,7 

0,17 -0,05 0,17 – 0,10 0,263-0,17 0,17 – 0,25 0,17 – 0,30 0,17 – 0,36 -0,154365·10 
-5 

-111202,0 
0,25 -0,05 0,25 – 0,10 0,25 – 0,17 0,263-0,25 0,25 – 0,30 0,25 – 0,36 0,1716 ·10 

-6 
1488007,0 

0,30 -0,05 0,30 – 0,10 0,30 – 0,17 0,30 – 0,25 0,263-0,30 0,30 – 0,36 0,7215·10 
-6 

428,740,0 
0,36 -0,05 0,36 – 0,10 0,36 – 0,17 0,36 – 0,25 0,36 – 0,30 0,263-0,36 0,980402·10 

-6 
-38392,7 

 

Обчислимо Лагранжеві коефіцієнти: 

П5+1(х) = 0,1506492         



n

i i

i

D
y

0

8,1790173       

 f(0,263) ≈ 0,1506492·10
 -6

 ·1790173,8 = 0,269678 

 

Практична робота №  4 

Тема роботи: Застосування табличного процесора до виконання завдань з вищої ма-

тематики. 

Мета роботи: навчитися    створювати    таблиці,  будувати розрахункові  формули, 

проводити обчислення, будувати діаграми і графіки. 

Обладнення: ПК 

Методичне забезпечення: інструкція до виконання практичної роботи. 

Теоретична частина. 

  Електронна таблиця (ЭТ) - це прикладна програма для економістів, бухгалтерів, 

інженерів, науковців - усіх тих, кому доводиться працювати з великими масивами 

числової інформації. Важливо що (ЭТ) дозволяє зберігати в табличній формі не тіль-

ки велика кількість вихідних даних, результатів розрахунків, але і зв'язку (математи-

чних співвідношень) між ними, значення яких автоматично перераховуються по за-

даних формулах при зміні значень вихідних даних, що містяться в інших полях. 

Основні сфери застосування електронних таблиць: 

- розрахунок використання коштів у фінансових операціях; 

- статистична обробка даних;  

- інженерні розрахунки; 

- математичне моделювання процесів. 

x 0,05 0,10 0,17 0,25 0,30 0,36 

f(x) 0,050042 0,100335 0,171657 0,255342 0,309336 0,376403 



Основні функції ЭТ:  

- обчислення за участю даних, що знаходяться в осередках таблиці. При цьому 

можуть виконаються як прості арифметичні обчислення, так і з використанням 

складних функцій з різних областей людської діяльності (математичних, фінан-

сових, статистичних і ін.) 

- графічне відображення числової інформації з осередків таблиці (побудова графі-

ків діаграм); 

- відображення даних на географічних таблицях; 

- обробка рядків і стовпців таблиці як бази даних (пошук інформації, сортування); 

- аналіз даних на основі зведених таблиць; 

Робоча книга - основний документ Excel. Робоча книга складається з окремих робо-

чих аркушів. Робочий лист - місце для збереження й обробки даних. Іноді робочий 

лист називають робочою таблицею. 

Осередок ЭТ - основний елемент ЭТ. Кожен осередок має власне ім'я, що утвориться 

з назв стовпців і номерів рядків, на перетинанні яких  знаходиться осередок 

Над табличними даними можна робити наступні операції: збереження на диску, чи-

тання з диска, перегляд редагування, обробку за допомогою формул і убудованих 

функцій і т.п.  

Хід роботи: 

1 . Завдання №2. Функція y = f(x) задана таблицею 

Х 0,35 0,41 0,47 0,51 0,56 0,64 

f(x) 2,73951 2,30080 1,96864 1,78776 1,59502 1,34310 

  Знайти f(0,375). 

2. Необхідно скласти таблицю рівнянь. 
      Di Yi/Di 

f(0,375)-Х0 Х0-Х1 Х0-Х2 Х0-Х3 … Х0-Хi   

Х1-Х0 f(0,375)-Х1 Х1-Х2 Х1-Х3  Х1-Хi   

Х2-Х0 Х2-Х1 f(0,375)-Х2 Х2-Х3  Х2-Хi   

Х3-Х0 Х3-Х1 Х3-Х2 f(0,375)-Х3  Х3-Хi   

Х4-Х0 Х4-Х1 Х4-Х2 Х4-Х3 … f(0,375)-Хi   

3. Виконати обчислення в створеної таблиці згідно формул:    
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4. Ознайомити викладача з отриманими результатами. 

 

                                      Контрольні питання. 

1. Що таке електрона таблиця? 

2. Основні сфери застосування електронних таблиць. 

3. Основні функції ЭТ. 
 

Зворотній зв'язок 

Viber/Telegram   0988025226 

E-mail  chervyak.v92@gmail.com 
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