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

Γραπτή Εξέταση 28 Ιανουαρίου 2019 – Διάρκεια: 2 ΄Ωρες και 15 λεπτά

΄Ονομ/μο: Αριθμός Μητρώου:

Τελευταίο ψηφίο Αριθμού Μητρώου: =: α Προτελευταίο ψηφίο Αριθμού Μητρώου: =: β

Ερωτήματα

Ξεκινήστε αντικαθιστώντας τα α και β σε κάθε ερώτημα που εμφανίζεται. Δεν θα γίνει δεκτή καμία
λύση με κάποιο από τα α ή β ως μεταβλητή και αντικατάσταση σε ενδιάμεσο ή τελικό στάδιο.

1. (3.5 μονάδες) ΄Εστω A =

 4 2 1
1 5 0
β α 21

, όπου α και β το τελευταίο και προτελευταίο ψηφίο του Αριθμού
Μητρώου σας, αντίστοιχα.

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

(β) Προσεγγίστε τη λύση του γραμμικού συστήματος Ax = b όπου b =
(
0,−4, β − α− 42

)T
εκτελώντας

3 επαναλήψεις της επαναληπτικής μεθόδου του Jacobi, με αρχικό διάνυσμα x0 = (1, 0, 1)T .

(γ) Υπολογίστε τη νόρμα ‖G‖∞ του πίνακα επανάληψης G της επαναληπτικής μεθόδου Jacobi. Τί συμπε-
ραίνετε σχετικά με τη σύγκλιση της μεθόδου;

(δ) Δείξτε ότι, αν ικανοποιηθεί το κριτήριο τερματισμού ‖xk − xk−1‖∞ ≤ ε, μετά την k-οστή επανάληψη,
για ε > 0 δοσμένο από το χρήστη, τότε το σφάλμα της επαναληπτικής μεθόδου Jacobi για το παραπάνω
πρόβλημα ικανοποιεί το φράγμα

‖xk − x‖∞ ≤
ε‖G‖∞

1− ‖G‖∞
.

2. (3.5 μονάδες) ΄Εστω η συνάρτηση f : R → R με f(x) = |x2 − βx + α|3, όπου α και β το τελευταίο και
προτελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου σας, αντίστοιχα.

(α) Υπολογίστε την πολυωνυμική παρεμβολή της f στα σημεία x0 = 0, x1 = 0.5 και x2 = 1, με όποια
μέθοδο προτιμάτε.

(β) Προσεγγίστε την τιμή του ολοκληρώματος ∫ 1

0
f(x) dx

χωρίζοντας το διάστημα [0, 1] στα υποδιαστήματα [0, 0.5] και [0.5, 1] και εφαρμόζοντας τον απλό κανόνα
του τραπεζίου σε κάθε ένα από τα δυο αυτά υποδιαστήματα.

(γ) ΄Εστω το ολοκλήρωμα

∫ b

a
g(x) dx, για a < b με a, b ∈ R για μια συνάρτηση g που έχει δυο συνεχείς

παραγώγους στο [a, b] και έστω ότι θέλουμε να προσεγγίσουμε την τιμή του με χρήση του σύνθετου
κανόνα του τραπεζίου που χωρίζει το διάστημα [a, b] σε n ισαπέχοντα υποδιαστήματα και εφαρμόζει τον
απλό κανόνα του τραπεζίου σε κάθε υποδιάστημα. Αποδείξτε ότι το σφάλμα της προσέγγισης αυτής

φράσσεται από την ποσότητα

(b− a)3

12n2
max
a≤ξ≤b

|g′′(ξ)|.

(δ) Κάνοντας χρήση του αποτελέσματος του υποερωτήματος (γ), ή όπως αλλιώς προτιμάτε, εκτιμήστε

πόσα υποδιαστήματα n πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο σύνθετο κανόνα του τραπεζίου ώστε να υπο-
λογίσουμε το ολοκλήρωμα του υποερωτήματος (β) με ακρίβεια τουλάχιστον 10−3.

Γυρίστε σελίδα για το Ερώτημα 3 −→



3. (3 μονάδες) ΄Εστω το πρόβλημα αρχικών τιμών: βρες y : [0, 1]→ R τέτοια ώστε

(∗)
{
y′(t) = f(t, y) t ∈ (0, 1]

y(0) = 1

όπου f συνεχής συνάρτηση ως προς t και y σε όλο το R2
. Επίσης υποθέτουμε ότι η f ικανοποιεί και τη

συνθήκη Lipschitz, δηλ., υπάρχει σταθερά L > 0 τέτοια ώστε

|f(t, y1)− f(t, y2)| ≤ L|y1 − y2|

για κάθε t ∈ [0, 1] και y1, y2 ∈ R.

(α) ΄Εστω

f(t, y) =
√
|αy + βt|

όπου α και β το τελευταίο και προτελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου σας, αντίστοιχα. Διαιρώ-
ντας το διάστημα [0, 1] σε 4 ίσα υποδιαστήματα [tn, tn+1], n = 0, 1, 2, 3, 4, προσεγγίστε τη λύση του
προβλήματος αρχικών τιμών στα tn κάνοντας χρήση της άμεσης μεθόδου του Euler.

(β) ΄Εστω η f του υποερωτήματος (α). Διαιρώντας το διάστημα [0, 1] σε 2 ίσα υποδιαστήματα [tn, tn+1],
n = 0, 1, 2, προσεγγίστε τη λύση του προβλήματος αρχικών τιμών (∗) στα tn κάνοντας χρήση της
έμμεσης/πεπλεγμένης μεθόδου του Euler.

(γ) ΄Εστω ότι η λύση του (∗) είναι δυο φορές συνεχώς παραγωγίσιμη και έστω ότι για την προσέγγισή της
εφαρμόζουμε την άμεση μέθοδο του Euler σε N ομοιόμορφα υποδιαστήματα [tn, tn+1], n = 0, 1, . . . , N ,
του διαστήματος [0, 1]. Αποδείξτε ότι το μέγιστο σφάλμα προσέγγισης φράσσεται από την ποσότητα

eL − 1

2LN
max
0≤ξ≤1

|y′′(ξ)|

Καλή Επιτυχία!


