
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τομέας Μαθηματικών

Εξέταση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19

για το μάθημα ῾῾Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική᾿᾿

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:..............................................................................................

Στα θέματα η μεταβλητή a αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας.

1ο Θέμα-MATLAB R©

Δίνεται ο 5× 5 πίνακας A =


1 0 a+ 1 0 0
0 3 0 a+ 1 0
0 0 5 0 a+ 1
0 0 0 7 0
0 0 0 0 9

 .
α) Για τον πίνακα A να υπολογίσετε την ορίζουσα, τον αντίστροφο,τη νόρμα άπειρο και

τον δείκτη κατάστασης ως προς τη νόρμα άπειρο.

β) Για τον πίνακα A, να βρείτε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο, τη μεγαλύτερη ιδιοτιμή
και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμά της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι άμεσα τα απο-

τέλεσματα από τον κώδικα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες εντολές και ερμηνεύστε τα

αποτελέσματα του κώδικα.

γ) Αν b =
[
−1 −2 −3 −4 −5

]T
, να λύσετε το σύστημα A2x = b.

δ) Δίνεται ο 100× 100 πίνακας B με στοιχεία Bi,j, στοιχεία της διαγωνίου Bi,i = 2i− 1
και στοιχεία της δεύτερης πάνω διαγωνίου ίσα με a + 1. ΄Εστω επίσης ο 100 × 1
πίνακας C με στοιχεία Ci,1 = −i. Επιλέγοντας τους καλύτερους τρόπους σε σχέση
με τη μνήμη και τη ταχύτητα εκτέλεσης, να ορίσετε τους πίνακες B,C και να λύσετε
το σύστημα B2y = C.

2ο Θέμα-Maxima R©

Να ορίσετε τη συνάρτηση f με f(x) = ln

(√
x2 + 1 +

a+ 1

10
x

)
.

α) Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f .

β) Να κατασκευάσετε στο ίδιο σχήμα τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, f ′

στο διάστημα [−10, 10].
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γ) Να υπολογίσετε το όριο lim
x→+∞

f(x) και να βρείτε (αν υπάρχουν) τις ρίζες της εξίσωσης

f(x) = f ′(x) που βρίσκονται στο [0, 3].

δ) Να υπολογίσετε το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται ανάμεσα στις γραφικές παρα-

στάσεις των συναρτήσεων f, f ′ και τις ευθείες με εξισώσεις x = −2, x = 2.

3ο Θέμα

Για το ολοκλήρωμα In =

∫ 1

0

xnex−1dx, n = 1, 2, 3, ... ισχύει ο αναδρομικός τύπος

In = 1− nIn−1, n = 2, 3, 4, ..., I1 =
1

e
.

Με βάση τον αναδρομικό τύπο, να συντάξετε ένα πρόγραμμα που να δίνει ευσταθή αλ-

γόριθμο. Στη συνέχεια να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας για τον υπολογισμό του I30 και
να συγκρίνετε το αποτέλεσμα που βρήκατε σε σχέση με την τιμή του I30.

4ο Θέμα

α) Να υπολογίσετε τα αθροίσματα Sn =
n∑
k=1

1

k(k + 4)
για n ∈ N∗ και να δοθεί μια λίστα

που περιέχει τα 20 πρώτα αποτελέσματα.

β) Να συντάξετε πρόγραμμα το οποίο να βρίσκει το μικρότερο n ∈ N∗ για το οποίο ισχύει
Sn ≥ 0, 5204 και το αντίστοιχο άθροισμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην κόλλα σας πρέπει να καταγράψετε: α) εντολές, β) υποπρογράμματα και διαδι-

κασίες, γ) σκαριφήματα των γραφικών παραστάσεων και δ) αποτελέσματα.

2. Αποτελέσματα που καταλαμβάνουν ιδιαίτερα μεγάλο χώρο θα καταγράφονται εμφα-

νίζοντας τις πρώτες και τις τελευταίες γραμμές.

ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 8

Καλή επιτυχία
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τομέας Μαθηματικών

Εξέταση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19

για το μάθημα ῾῾Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική᾿᾿

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:..............................................................................................

Στα θέματα η μεταβλητή a αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας.

1ο Θέμα-MATLAB R©

Δίνεται οι πίνακας A =


−1 0 0 0 0
0 −2 0 0 0
0 0 −3 0 0

a+ 2 0 0 −4 0
0 a+ 2 0 0 −5

 .
α) Για τον πίνακα A να υπολογίσετε: την ορίζουσα, τον αντίστροφο, τη νόρμα ένα και

τον δείκτη κατάστασης ως προς τη νόρμα ένα.

β) Για τον πίνακα A, να βρείτε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο, την ελάχιστη ιδιοτιμή και
το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμά της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι άμεσα τα αποτέλε-

σματα από τον κώδικα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες εντολές και ερμηνεύστε τα

αποτελέσματα του κώδικα.

γ) Αν b =
[
1 2 3 4 5

]T
, να λύσετε το σύστημα A2x = b.

δ) Δίνεται ο 100×100 πίνακας B με στοιχεία Bi,j, στοιχεία της διαγωνίου Bi,i = 1−2i και
στοιχεία της τρίτης κάτω διαγωνίου ίσα με a+2. ΄Εστω επίσης ο 100× 1 πίνακας C
με στοιχεία Ci,1 = i. Επιλέγοντας τους καλύτερους τρόπους σε σχέση με τη μνήμη
και τη ταχύτητα εκτέλεσης, να ορίσετε τους πίνακες B,C και να λύσετε το σύστημα
B2y = C.

2ο Θέμα-Maxima R©

Να ορίσετε τη συνάρτηση f με f(x) = ln

(√
x2 + x+ 1 +

a+ 2

10
x

)
.

α) Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f .

β) Να κατασκευάσετε στο ίδιο σχήμα τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, f ′

στο διάστημα [−5, 5].
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γ) Να υπολογίσετε το όριο lim
x→−∞

f ′(x)

f(x)
και να βρείτε (αν υπάρχουν) τις ρίζες της εξίσωσης

2f(x) = 3f ′(x) που βρίσκονται στο [1, 2].

δ) Να υπολογίσετε το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται ανάμεσα στις γραφικές παρα-

στάσεις των συναρτήσεων f, f ′ και τις ευθείες με εξισώσεις x = −1

2
, x = 4.

3ο Θέμα

Είναι γνωστό ότι κάθε σημείο ξ για το οποίο ισχύει f(ξ) = ξ ονομάζεται σταθερό σημείο
της συνάρτησης f και η ακολουθία των σημείων xν , ν ∈ N∗ με xν+1 = f(xν) προσεγ-
γίζει το σταθερό σημείο της συνάρτησης f. Να συντάξετε ένα πρόγραμμα που να δίνει
το σταθερό σημείο μιας συνάρτησης f με ακρίβεια k, με δεδομένα τη συνάρτηση f , την
αρχική προσέγγιση x0 και το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων n. Στη συνέχεια να εφαρ-
μόσετε το πρόγραμμά σας για τον υπολογισμό των σταθερών σημείων της συνάρτησης f
με f(x) = ex − 2, x0 = 0, k = 10−6 και n = 100 και να καταγράψετε το πλήθος των
επαναλήψεων για την επίτευξη της επιθυμητής ακρίβειας.

4ο Θέμα

Δίνεται η ακολουθία xn+1 = e−(a+1)x2n + 1, n ∈ N∗, x1 = 1.

α) Να ορίσετε την ακολουθία xn, n ∈ N∗ με αναδρομικό τρόπο και να υπολογίσετε το
x102.

β) Να συντάξετε κώδικα ο οποίος να κατασκευάζει γραφικά τους 30 πρώτους όρους της
ακολουθίας xn. Να αποφανθείτε για τη σύγκλιση της ακολουθίας. Αν συγκλίνει, να
βρείτε το όριο χρησιμοποιώντας τον κώδικα που συντάξατε.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην κόλλα σας πρέπει να καταγράψετε: α) εντολές, β) υποπρογράμματα και διαδι-

κασίες, γ) σκαριφήματα των γραφικών παραστάσεων και δ) αποτελέσματα.

2. Αποτελέσματα που καταλαμβάνουν ιδιαίτερα μεγάλο χώρο θα καταγράφονται εμφα-

νίζοντας τις πρώτες και τις τελευταίες γραμμές.

ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 8

Καλή επιτυχία
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τομέας Μαθηματικών

Εξέταση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19

για το μάθημα ῾῾Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική᾿᾿

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:..............................................................................................

Στα θέματα η μεταβλητή a αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας.

1ο Θέμα-MATLAB R©

Δίνεται οι πίνακας A =


−1 0 0 0 0
a+ 1 −4 0 0 0
0 a+ 1 −7 0 0
0 0 a+ 1 −10 0
0 0 0 a+ 1 −13

 .
α) Για τον πίνακα A να υπολογίσετε: την ορίζουσα, τον αντίστροφο, τη νόρμα δύο και

τον δείκτη κατάστασης ως προς τη νόρμα δύο.

β) Για τον πίνακα A, να βρείτε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο, τη μεγαλύτερη ιδιοτιμή
και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμά της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι άμεσα τα απο-

τέλεσματα από τον κώδικα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες εντολές και ερμηνεύστε τα

αποτελέσματα του κώδικα.

γ) Αν b =
[
1 2 3 4 5

]T
, να λύσετε το σύστημα A2x = b.

δ) Δίνεται ο 100×100 πίνακας B με στοιχεία Bi,j, στοιχεία της διαγωνίου Bi,i = 2−3i και
στοιχεία της πρώτης κάτω διαγωνίου ίσα με a+1. ΄Εστω επίσης ο 100×1 πίνακας C
με στοιχεία Ci,1 = i. Επιλέγοντας τους καλύτερους τρόπους σε σχέση με τη μνήμη
και τη ταχύτητα εκτέλεσης, να ορίσετε τους πίνακες B,C και να λύσετε το σύστημα
B2y = C.

2ο Θέμα-Maxima R©

Να ορίσετε τη συνάρτηση f με f(x) = (x2 + a+ 1)x +
a+ 1

10
.

α) Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f .

β) Να κατασκευάσετε στο ίδιο σχήμα τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, f ′

στο διάστημα [−2, 1].
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γ) Να υπολογίσετε το όριο lim
x→−∞

f ′(x)

f(x)
και να βρείτε (αν υπάρχουν) τις ρίζες της εξίσωσης

f(x) = f ′(x) που βρίσκονται στο

[
−1

2
, 1

]
.

δ) Να υπολογίσετε το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται ανάμεσα στις γραφικές παρα-

στάσεις των συναρτήσεων f, f ′ και τις ευθείες με εξισώσεις x = −2, x = −1.

3ο Θέμα

Να συντάξετε ένα πρόγραμμα που να δίνει τη ρίζα μιας συνεχούς συνάρτησης f σε ένα
διάστημα [a, b] για την οποία ισχύει f(a)f(b) < 0 με ακρίβεια k (μέθοδος της διχοτόμησης).
Στη συνέχεια να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας για τον υπολογισμό της ρίζας της f με
f(x) = x− cos(x)− 2, x ∈ [0, π] για k = 10−6.

4ο Θέμα

α) Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα In =

∫ 2

0

xnex−2dx, n ∈ N∗ και να δοθεί μία λίστα

(διάνυσμα) που να περιέχει τις 30 πρώτες τιμές των In.

β) Δεδομένου ότι για τα In ισχύει In = 2n−nIn−1, n ≥ 2 με I1 = 1+ e−2, να συντάξετε
ένα πρόγραμμα για τον υπολογισμό των ολοκληρωμάτων In χρησιμοποιώντας αυτόν
τον αναδρομικό τύπο. Στη συνέχεια να υπολογίσετε το I30 και να σχολιάσετε τα
αποτελέσματα των ερωτημάτων α, β.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην κόλλα σας πρέπει να καταγράψετε: α) εντολές, β) υποπρογράμματα και διαδι-

κασίες, γ) σκαριφήματα των γραφικών παραστάσεων και δ) αποτελέσματα.

2. Αποτελέσματα που καταλαμβάνουν ιδιαίτερα μεγάλο χώρο θα καταγράφονται εμφα-

νίζοντας τις πρώτες και τις τελευταίες γραμμές.

ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 8

Καλή επιτυχία
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τομέας Μαθηματικών

Εξέταση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19

για το μάθημα ῾῾Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική᾿᾿

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:..............................................................................................

Στα θέματα η μεταβλητή a αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας.

1ο Θέμα-MATLAB R©

Δίνεται οι πίνακας A =


3 0 0 0 0

a+ 1 8 0 0 0
0 a+ 1 13 0 0
0 0 a+ 1 18 0
0 0 0 a+ 1 23

 .
α) Για τον πίνακα A να υπολογίσετε: την ορίζουσα, τον αντίστροφο, τη νόρμα ένα και

τον δείκτη κατάστασης ως προς τη νόρμα ένα.

β) Για τον πίνακα A, να βρείτε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο, τη μικρότερη ιδιοτιμή και
το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμά της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι άμεσα τα αποτέλε-

σματα από τον κώδικα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες εντολές και ερμηνεύστε τα

αποτελέσματα του κώδικα.

γ) Αν b =
[
1 2 3 4 5

]T
, να λύσετε το σύστημα A2x = b.

δ) Δίνεται ο 100×100 πίνακας B με στοιχεία Bi,j, στοιχεία της διαγωνίου Bi,i = 5i−2 και
στοιχεία της πρώτης κάτω διαγωνίου ίσα με a+1. ΄Εστω επίσης ο 100×1 πίνακας C
με στοιχεία Ci,1 = i. Επιλέγοντας τους καλύτερους τρόπους σε σχέση με τη μνήμη
και τη ταχύτητα εκτέλεσης, να ορίσετε τους πίνακες B,C και να λύσετε το σύστημα
B2y = C.

2ο Θέμα-Maxima R©

Να ορίσετε τη συνάρτηση f με f(x) = (x2 + a+ 1)x − ax

10
.

α) Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f .
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β) Να κατασκευάσετε στο ίδιο σχήμα τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, f ′

στο διάστημα [−2, 1].

γ) Να υπολογίσετε το όριο lim
x→−∞

f ′(x)

f(x)
και να βρείτε (αν υπάρχουν) τις ρίζες της εξίσωσης

f(x) = f ′(x) που βρίσκονται στο

[
−2

5
,
9

10

]
.

δ) Να υπολογίσετε το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται ανάμεσα στις γραφικές παρα-

στάσεις των συναρτήσεων f, f ′ και τις ευθείες με εξισώσεις x = −1, x = 1.

3ο Θέμα

Δίνεται το άθροισμα

Sn =
n∑
i=1

1

n
, n ∈ N∗.

Να συντάξετε πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει το μεγαλύτερο n ώστε Sn ≤ k. Να

τρέξετε το πρόγραμμά σας για k =
2a+ 29

4
και να βρείτε το αντίστοιχο άθροισμα.

4ο Θέμα

α) Να δώσετε σε μορφή διανύσματος τους 100 πρώτους όρους της ακολουθίας xn, n ∈ N∗

με x1 = 1, x2 = 1, xn+2 =
2xn+1 + 3xn

n3
− 1.12, n ≥ 1 τους οποίους θα εκφράσετε

σε μορφή κλάσματος.

β) Να σχεδιάσετε τους 98 πρώτους όρους και να αποφανθείτε (γραφικά) ως προς τη

σύγκλίση της ακολουθίας an με an =
xn+1ln(17)

xn
.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην κόλλα σας πρέπει να καταγράψετε: α) εντολές, β) υποπρογράμματα και διαδι-

κασίες, γ) σκαριφήματα των γραφικών παραστάσεων και δ) αποτελέσματα.

2. Αποτελέσματα που καταλαμβάνουν ιδιαίτερα μεγάλο χώρο θα καταγράφονται εμφα-

νίζοντας τις πρώτες και τις τελευταίες γραμμές.

ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 8

Καλή επιτυχία
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τομέας Μαθηματικών

Εξέταση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19

για το μάθημα ῾῾Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική᾿᾿

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:..............................................................................................

Στα θέματα η μεταβλητή a αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας.

1ο Θέμα-MATLAB R©

Δίνεται οι πίνακας A =


1 0 0 0 0
0 −2 0 0 0

a+ 3 0 −5 0 0
0 a+ 3 0 −8 0
0 0 a+ 3 0 −11

 .
α) Για τον πίνακα A να υπολογίσετε: την ορίζουσα, τον αντίστροφο, τη νόρμα άπειρο και

τον δείκτη κατάστασης ως προς τη νόρμα άπειρο.

β) Για τον πίνακα A, να βρείτε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο,τη μεγαλύτερη ιδιοτιμή
και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμά της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι άμεσα τα απο-

τέλεσματα από τον κώδικα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες εντολές και ερμηνεύστε τα

αποτελέσματα του κώδικα.

γ) Αν b =
[
−1 −2 −3 −4 −5

]T
, να λύσετε το σύστημα A2x = b.

δ) Δίνεται ο 100× 100 πίνακας B με στοιχεία Bi,j, στοιχεία της διαγωνίου Bi,i = 4− 3i
και στοιχεία της πρώτης κάτω διαγωνίου ίσα με a+4. ΄Εστω επίσης ο 100×1 πίνακας
C με στοιχεία Ci,1 = −i. Επιλέγοντας τους καλύτερους τρόπους σε σχέση με τη
μνήμη και τη ταχύτητα εκτέλεσης, να ορίσετε τους πίνακες B,C και να λύσετε το
σύστημα B2y = C.

2ο Θέμα-Maxima R©

Να ορίσετε τη συνάρτηση f με f(x) = ln
(√

x2 − x+ 1 +
a

10
x
)
.

α) Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f .

β) Να κατασκευάσετε στο ίδιο σχήμα τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, f ′

στο διάστημα [−10, 10].
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γ) Να υπολογίσετε το όριο lim
x→+∞

f ′(x)

f(x)
και να βρείτε (αν υπάρχουν) τις ρίζες της εξίσωσης

f(x) = f ′(x) που βρίσκονται στο [1, 2].

δ) Να υπολογίσετε το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται ανάμεσα στις γραφικές παρα-

στάσεις των συναρτήσεων f, f ′ και τις ευθείες με εξισώσεις x = −2, x = 2.

3ο Θέμα

Να συντάξετε ένα πρόγραμμα που με εισαγόμενο το διάνυσμα x = [x1 x2 ... xn] να

κατασκευάζει τον πίνακα V =


xn−11 xn−21 ... x1 1
xn−12 xn−22 ... x2 1
... ... ... ... ...
xn−1n xn−2n ... xn 1

 . Στη συνέχεια να εφαρμόσετε
το πρόγραμμά σας για x = [2 4 5 6].

4ο Θέμα

Να συντάξετε κώδικα ο οποίος για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος μιας θετικής συ-

νάρτησης f στο [a, b] θα χρησιμοποιεί το δεξί άθροισμα Riemmann με τυχαίο πλήθος
διαμερίσεων n. Επιπλέον θα σχεδιάζει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f και τα
ορθογώνια που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό. Να εφαρμόσετε τον κώδικά σας

για τη συνάρτηση f με f(x) = 4x3 + 3x2 στο διάστημα [1, 2] με n = 10.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην κόλλα σας πρέπει να καταγράψετε: α) εντολές, β) υποπρογράμματα και διαδι-

κασίες, γ) σκαριφήματα των γραφικών παραστάσεων και δ) αποτελέσματα.

2. Αποτελέσματα που καταλαμβάνουν ιδιαίτερα μεγάλο χώρο θα καταγράφονται εμφα-

νίζοντας τις πρώτες και τις τελευταίες γραμμές.

ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 8

Καλή επιτυχία
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