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1. Να ϐρεθεί προσεγγιστικά µε την µέθοδο Newton-Raphson η τέταρτη
ϱίζα του 22. Ξεκινήστε από την τιµή x = 2 και προσεγγίστε την λύση
µε ακρίβεια τουλάχιστον 4 δεκαδικών ψηφίων. (3 µονάδες)
2. ∆ίνονται τα παρακάτω 4 σηµεία στα οποία είναι γνωστή η τιµή µιας
συνάρτησης y(x) (χωρίς να δίνεται η συνάρτηση):

x
0.0
0.6
1.0
1.5

y(x)
1.5
2.2
2.8
3.0

(α) Υπολογίστε προσεγγιστικά το ολοκλήρωµα
Z

1.5

y(x)dx
0

(προσέξτε ότι τα 4 σηµεία δεν ισαπέχουν στον άξονα x). (2 µονάδες)
(ϐ) Βρείτε την εξίσωση της ευθείας που προσαρµόζεται στα παραπάνω
δεδοµένα µε την µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και υπολογίστε αναλυτικά το ολοκλήρωµα του ερωτήµατος (α) (όπου y(x) δίνεται από την
εξίσωση της ευθείας). (2 µονάδες)
3. Να ϐρεθεί αριθµητικά η λύση y(x) της διαφορικής εξίσωσης y 0 = 0.5y
µε αρχική τιµή y(0) = 1 και ϐήµα h = 0.25 µε τη µέθοδο Euler (την
απλούστερη από τις µεθόδους Taylor) στο σηµείο x = 1. Συγκρίνετε µε
την αναλυτική λύση και ϐρέστε το σχετικό σφάλµα. (3 µονάδες)

Καλή επιτυχία.

Ηλεκτρονικοι Υπολογιστες ΙΙ
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1. Να προσδιορίσετε τον αντίστροφο πίνακα του
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και να επαληθεύσετε το αποτέλεσµά σας. Το γινόµενο του πίνακα που
σας δίδεται µε τον αντίστροφο που υπολογίσατε ϑα πρέπει να είναι ο µοναδιαίος. Να µη χρησιµοποιήσετε ενσωµατωµένη συνάρτηση της FORTRAN για την επαλήθευση.
2. Το πολυώνυµο p(x) = x4 − 16x3 + 72x2 − 96x + 24 έχει τις τέσσερις
ϱίζες του πραγµατικές και στο διάστηµα [0, 10]. Βρείτε τις.
3. Μια συνάρτηση f (x) ικανοποιεί τη διαφορική εξίσωση

µ

f 0 (x) = 2f (x) 1 +

1
sin 2x

¶

,

µε f (1.5) ≈ 283.234591018293. Υπολογίστε την τιµή της f (x) στο x =
0.5. 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.
Υπόδειξη: Η απάντηση µπορεί να προσδιοριστεί είτε λύνοντας τη διαφοϱική εξίσωση είτε υπολογίζοντας ένα ολοκλήρωµα.

∆ιάρκεια : 100 λεπτά

Καλή επιτυχία !

