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1. Να ϐρεθεί µε τη µέθοδο Newton-Raphson η τρίτη ϱίζα του 20. Προσεγγίστε τη λύση µε 5 σηµαντικά ψηφία.
(3.0 µονάδες)
2. Να ϐρεθεί αριθµητικά η λύση y(x) της διαφορικής εξίσωσης y 0 = 0.2y
µε αρχική τιµή y(0) = 5 µε τη µέθοδο Euler (την απλούστερη από τις
µεθόδους Taylor) και ϐήµα h = 0.1 στο σηµείο x = 0.5. Συγκρίνετε
µε την αναλυτική λύση και ϐρέστε το σχετικό σφάλµα. Στους υπολογισµούς χρησιµοποιείστε 6 σηµαντικά ψηφία.
(3.5 µονάδες)
3. Να ϐρεθούν οι ιδιοτιµές και τα κανονικοποιηµένα ιδιοδιανύσµατα του
πίνακα
!
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1. Σε ποιά σηµεία τέµνονται οι καµπύλες f (x) = x2 −5 και g(x) = x2 e−x ;

2. ΄Ενας τρόπος για να υπολογίσουµε ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα ενός
πραγµατικού (τετραγωνικού) πίνακα A µε πραγµατικές ιδιοτιµές είναι ο
ακόλουθος :
(α΄) Επιλέγουµε ένα τυχαίο µη µηδενικό διάνυσµα, v1 , το οποίο κανονικοποιούµε (δηλ. διαιρούµε τα στοιχεία του µε το µέτρο του).
(ϐ΄) Υπολογίζουµε το λ1 = v1T Av1 . Τα λ1 , v1 , είναι οι πρώτες προσεγγίσεις για µια ιδιοτιµή και το αντίστοιχό ιδιοδιάνυσµά της, αντίστοιχα.
(γ΄) Για i = 1, 2, . . . επαναλαµβάνουµε τα εξής :
• Ελέγχουµε αν οι τρέχουσες προσεγγίσεις στο ιδιοδιάνυσµα και
στην ιδιοτιµή είναι ‘‘ικανοποιητικές’’ (δείτε παρακάτω). Αν όχι,
συνεχίζουµε στα επόµενα ϐήµατα.
• Επιλύουµε το σύστηµα (A − λi I)w = vi . Το διάνυσµα w,
αφού κανονικοποιηθεί, είναι το vi+1 , η νέα προσέγγιση του
ιδιοδιανύσµατος.
T Av
• Υπολογίζουµε το λi+1 = vi+1
i+1 . Το λi+1 είναι η νέα προσέγγιση στην ιδιοτιµή.
Κάποιο Ϲεύγος (λi , vi ) είναι ‘‘ικανοποιητικό’’ αν ισχύουν µία ή περισσότερες από τις συνθήκες
• το µέτρο του Avi − λi vi είναι ‘‘µικρό’’.
• η διαφορά λi+1 − λi είναι ‘‘µικρή’’.
T v είναι ‘‘κοντά’’ στο 1.
• το γινόµενο vi+1
i
Παρατήρηση: Αν δώσουµε συγκεκριµένη τιµή στο λ1 και όχι την v1T Av1
τότε τα λi ϑα τείνουν σε ιδιοτιµή του A που ϐρίσκεται ‘‘κοντά’’ στο λ1 .
Υλοποιήστε τον παραπάνω αλγόριθµο και υπολογίστε µε αυτόν µια ιδιοτιµή του πίνακα
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