
Αριθμητική Ανάλυση Ι και Εργαστήριο – Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.

Γραπτή Εξέταση 02 Φεβρουαρίου 2018 – Διάρκεια: 2 ΄Ωρες και 15 λεπτά

΄Ονομ/μο: Αριθμός Μητρώου:

Ερωτήματα

1. (3 μονάδες) ΄Εστω A =

 4 1 2
1 4 0
0 6 5

.
(α) Βρείτε τον πίνακα απαλοιφήςM1 των στοιχείων a21 και a31 της πρώτης στήλης (δηλ. πίνακαM1 τέτοιο

ώστε ο πίνακαςM1A είναι ο πίνακας που προκύπτει μετά την απαλοιφή των στοιχείων a21 και a31 κατά
την απαλοιφή Gauss )

(β) Βρείτε τον πίνακα απαλοιφής M2 του στοιχείου a32 της δεύτερης στήλης του πίνακα M1A.

(γ) Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα που βρήκατε στα (α) και (β), υπολογίστε τους πίνακες L και U της
παραγοντοποίησης LU του A.

(δ) Λύστε το γραμμικό σύστημα Ax = b όπου b =
(
1, 2,

27

5

)T
εκτελώντας απαλοιφή Gauss με χρήση

μερικής οδήγησης.

(ε) Κάνοντας 3 επαναλήψεις της μεθόδου των δυνάμεων υπολογίστε μια προσέγγιση της μεγαλύτερης

ιδιοτιμής του A.

2. (4 μονάδες) ΄Εστω η συνάρτηση f : R→ R με f(x) = sin(x2) + 3.

(α) Υπολογίστε το πολυώνυμο παρεμβολής p της f στα σημεία x0 = 0, x1 =
√
π
2 και x2 =

√
2π
2 , με όποια

μέθοδο προτιμάτε.

(β) Αποδείξτε ότι το σφάλμα παρεμβολής της f σε 3 σημεία x0 < x1 < x2 ικανοποιεί το εξής: για κάθε
x ∈ [x0, x2] υπάρχει ξ ∈ (x0, x2) τέτοιο ώστε

f(x)− p(x) = f ′′′(ξ)

6
(x− x0)(x− x1)(x− x2).

[Υπόδειξη: Μια μέθοδος απόδειξης κάνει χρήση του Θεωρήματος Rolle/Θεωρήματος Μέσης Τιμής σε
κατάλληλες συναρτήσεις.]

(γ) Κάνοντας χρήση του αποτελέσματος του υποερωτήματος (β), ή όπως αλλιώς προτιμάτε, δείξτε ένα,

όσο το δυνατό μικρότερο, άνω φράγμα της μέγιστης τιμής του σφάλματος παρεμβολής κατ΄ απόλυτη

τιμή:

max
x∈[x0,x2]

|f(x)− p(x)|.

(δ) Κάνοντας χρήση του αποτελέσματος του υποερωτήματος (α), δηλ. ολοκληρώνοντας την παρεμβάλλουσα

που βρήκατε, προσεγγίστε την τιμή του ολοκληρώματος

∫ √
2π
2

0
f(x)dx.

Συγκρίνετε το αποτέλεσμα που βρήκατε με την προσέγγιση που προκύπτει κάνοντας χρήση της απλής

μεθόδου του τραπεζίου.

Γυρίστε σελίδα για το Ερώτημα 3 −→



3. (3 μονάδες) ΄Εστωσαν καμπύλες C1 και C2 στο επίπεδο, με εξισώσεις x
2 + x− y = 5 και sin(πx)− y = 3,

αντίστοιχα.

(α) Απαλείφοντας τη μεταβλητή y, βρείτε μια προσέγγιση ενός σημείου τομής των καμπυλών αυτών κά-
νοντας 4 επαναλήψεις της μεθόδου του Νεύτωνα (Newton-Raphson) για μη γραμμικές εξισώσεις με
x0 = 0.5.

(β) Βρείτε μια προσέγγιση ενός σημείου τομής των καμπυλών αυτών κάνοντας 4 επαναλήψεις της μεθόδου

του Νεύτωνα (Newton-Raphson) για μη γραμμικά συστήματα με x0 = (x, y)T = (0.5, 1)T στο σύστημα
εξισώσεων ως έχει. Τί παρατηρείτε;

(γ) ΄Εστω x∗ μια απλή ρίζα της εξίσωσης f(x) = 0, όπου η f είναι δυο φορές συνεχώς παραγωγίσιμη
συνάρτηση μιας μεταβλητής σε μια περιοχή του x∗. Δείξτε ότι υπάρχει κλειστό διάστημα [a, b] που
περιέχει x∗ τέτοιο ώστε για κάθε αρχική τυχαία αρχική τιμή x0 ∈ [a, b], η ακολουθία προσεγγίσεων
{xk}k∈N που παράγει η μέθοδος του Νεύτωνα (Newton-Raphson) συγκλίνει στο x∗.

Καλή Επιτυχία!


