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ΟΜΑΔΑ Β
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:..............................................................................................

1ο Θέμα-MATLAB R©

Δίνεται ο 4 × 4 πίνακας A με στοιχείο της τρίτης κάτω διαγωνίου ίσο με 4, στοιχεία της
δεύτερης πάνω διαγωνίου ίσα με 3 και a11 = −1, a22 = −2, a33 = −3, a44 = −4.

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 ιδιοδιάνυσμα.

γ) Αν ο πίνακας στήλη b έχει στοιχεία bi1 = i, i = 1, 2, 3, 4, να λύσετε το σύστημα
A2x = b.

δ) Να λύσετε το σύστημα By = C με δύο τρόπους (τους οποίους θα χρονομετρήσετε),
όπου B είναι ο 100×100 πίνακας με στοιχεία της διαγωνίου ίσα με −1,−2, ...,−100,
στοιχεία της δεύτερης πάνω διαγωνίου ίσα με 3, στοιχεία της τρίτης κάτω διαγωνίου
ίσα με 4 και C ο 100× 1 πίνακας με στοιχεία ci1 = i, i = 1, 2, ..., 100.

2ο Θέμα-Maxima R©

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

2
.

α) Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f .

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

στο διάστημα [0, 3].

γ) Να συγκρίνετε το όριο lim
x→1

f(x)

f ′(x)
με τις ρίζες της εξίσωσης f(x) = f ′(x) που βρίσκο-

νται στο [0, 1].

δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται ανάμεσα στις γραφικές πα-

ραστάσεις των συναρτήσεων f, f ′ και τις ευθείες με εξισώσεις x = −1, x = 0.
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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
.

α) Με βάση τον αναδρομικό τύπο, να συντάξετε ένα πρόγραμμα που να δίνει τις 20 πρώτες

τιμές του ολοκληρώματος.

β) Να υπολογίσετε άμεσα το I20 και να συγκρίνετε το αποτέλεσμα με αυτό του πρώτου
ερωτήματος.

4ο Θέμα

α) Να δικαιολογήσετε γραφικά ότι το άθροισμα Sn =
n∑

k=1

1

k2
sin

π

k
για n = 1, 2, 3, ... συ-

γκλίνει και να υπολογίσετε σε ποιον αριθμό.

β) Αν Kn = eSn , να συντάξετε κατάλληλο κώδικα που να υπολογίζει το μεγαλύτερο n
για το οποίο ισχύει Kn < ln(4.9063).

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.
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