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1. (Θεωρία !) Βρείτε τη σειρά Mc Laurin (δηλαδή σειρά Taylor γύρω από
το 0) της συνάρτησης f (x) = 1

1−x (Σηµείωση: Η ισότητα της f µε τη
σειρά ισχύει για x ∈ (−1, 1)).

2. Χρησιµοποιώντας τη προηγούµενη άσκηση, ϐρείτε τη σειρά Mc Laurin
της g (x) = 1

1+x2 . Για ποια x ισχύει η ισότητα που ϑα ϐρείτε ;

3. Βρείτε το ανάπτυγµα Mc Laurin τάξης 3 (δηλαδή µέχρι την τρίτη παρά-
γωγο) της συνάρτησης 1√

1+x
, µε δύο τρόπους : (α) Από το γενικό τύπο

της σειράς Mc Laurin για τυχαία συνάρτηση f υπολογίζοντας τις παρα-
γώγους, και (ϐ) από γνωστή σειρά συγκεκριµένης συνάρτησης που έγινε
στο µάθηµα.

4. Χρησιµοποιώντας τις σειρές McLaurin των συναρτήσεων sinx, cosx, ln(1+
x), ex που διδάχθηκαν στο µάθηµα, να ευρεθούν οι σειρές Mc Laurin
των συναρτήσεων: cos

(
−x2

)
, ln

(
1 + x2

)
, ex + sinx, sinhx, coshx,

(1 + x)3, sin2 x, x sinx2. Για ποια x ισχύει το καθένα από αυτά ;

5. Χρησιµοποιώντας το ανάπτυγµα Taylor, γράψτε το πολυώνυµο f (x) =
2x3 − 4x2 − x + 1 σε µορφή πολυωνύµου ως προς x − 1 (δηλαδή µε
δυνάµεις του x− 1).

6. Υπολογίστε τις παραγώγους : f (99) (0), g(10) (0) αν f (x) = cos(−x2),
g (x) = ln

(
1− x2

)
. (Υπόδειξη : Βρείτε πρώτα τις σειρές McLaurin

των δοσµένων συναρτήσεων χρησιµοποιώντας τις σειρές McLaurin άλ-
λων γνωστών συναρτήσεων, και µετά συγκρίνετε µε το γενικό τύπο της
σειράς McLaurin).

7. ∆ώστε µια εκτίµηση του σφάλµατος που γίνεται όταν υπολογίζουµε το
3
√
e χρησιµοποιώντας το ανάπτυγµα Mc Laurin της ex τάξης 4.

8. Υπολογίστε το sin 1 µε ακρίβεια 0.0001. (Υπόδειξη : Χρησιµοποιείστε το
πεπερασµένο ανάπτυγµα µε το υπόλοιπο Lagrange).


