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1. ∆ίνονται τα παρακάτω 4 σηµεία στα οποία είναι γνωστή η τιµή µιας
συνάρτησης y(x) (χωρίς να δίνεται η συνάρτηση):
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Υπολογίστε προσεγγιστικά το ολοκλήρωµα
Z

3

y(x)dx
0

(προσέξτε ότι τα 4 σηµεία δεν ισαπέχουν στον άξονα x).

2. Υπολογίστε τη λύση του παρακάτω γραµµικού συστήµατος µε τη µέθοδο
απαλοιφής του Gauss

2x + 3y − 2z = −1
−x + y + 4z =
1
3x − 8z = −2
Εξηγείστε αναλυτικά τα ϐήµατα που ακολουθείτε.

3. Να ϐρεθεί αριθµητικά η λύση y(x) της διαφορικής εξίσωσης y 0 = −2y
µε αρχική τιµή y(0) = 0.5 µε τη µέθοδο Euler (την απλούστερη από τις
µεθόδους Taylor) στο σηµείο x = 0.3 και ϐήµα h = 0.1. Συγκρίνετε µε
την αναλυτική λύση και ϐρέστε το σχετικό σφάλµα.

Καλή επιτυχία.
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1. Βρείτε µε 9 ψηφία σωστά το σηµείο τοµής των καµπυλών ex , tan(2x)
στο διάστηµα [−1, 1].
Συµβουλή : σχεδιάστε τις καµπύλες. Θα σας ϐοηθήσει να επιλέξετε
µέθοδο και, αν τυχόν χρειάζεστε, αρχικό σηµείο.
2. Μια συνάρτηση f (x) ικανοποιεί τη διαφορική εξίσωση

f 0 (x) = 1 + cos x + x − f (x) ,
µε f (0) = 0.5. Υπολογίστε την τιµή της f (x) στο x = 2. Επιλέξτε
κατάλληλα τη µέθοδο και το ϐήµα ώστε να έχετε ακρίβεια τουλάχιστον
6 ψηφίων. Να δικαιολογήσετε (σε σχόλιο στον κώδικά σας) την επιλογή
που κάνατε για το ϐήµα.
3. Το αρχείο data.dat περιέχει πειραµατικές µετρήσεις µιας συνάρτησης
y(x). Η πρώτη γραµµή του αρχείου περιέχει το πλήθος N των σηµείων
που ακολουθούν µε τη µορφή x y (κάθε Ϲεύγος τιµών σε ξεχωριστή
γραµµή). Γράψτε ένα πρόγραµµα Fortran που να διαβάζει από το αρχείο
τις τιµές των x και y και να υπολογίζει προσεγγιστικά το ολοκλήρωµα
Z xN

y(x)dx ,

x1

µεταξύ του πρώτου, x1 , και του τελευταίου σηµείου, xN . Προσέξτε ότι τα
σηµεία στα οποία είναι γνωστή η συνάρτηση δεν ισαπέχουν στον άξονα
x.

