
ΣΕΜΦΕ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

3η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

1. Ορίστε με τον πλέον αποδοτικό τρόπο για το MATLAB ένα διάνυσμα που να έχει ως στοιχεία τους 

5000 όρους της ακολουθίας με γενικό όρο 
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. Υπολογίστε τα αθροίσματα των 

3000,4000 και 5000 όρων της ακολουθίας. Που φαίνεται να συγκλίνει η σειρά 
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2. Τροποποιώντας τη συνάρτηση που παρουσιάστηκε στη θεωρία, δημιουργήστε μία συνάρτηση η 
οποία δεχόμενη έναν αριθμό ν να επιστρέφει ένα διάνυσμα με στοιχεία τα πηλίκα διαδοχικών όρων 
της ακολουθίας αριθμών Fibonacci 1/i if f +  για i=1,2,..ν. Στη συνέχεια με τη χρήση της 
συνάρτησης να εμφανίσετε γραφικά τα πηλίκα για v=50;  Η ακολουθία των πηλίκων συγκλίνει 
στον αριθμό ( )5 1 / 2− .     

 
3. Να δημιουργήσετε συνάρτηση του MATLAB η οποία δεχόμενη ένα διάνυσμα να επιστρέφει το 

διάνυσμα ταξινομημένο κατά φθίνουσα σειρά και ανάλογα με τις παραμέτρους εξόδου της κλίσης 
της να επιστρέφει τη μέση τιμή των στοιχείων του διανύσματος, τη διάμεσο τους και την τυπική 
απόκλιση τους. Εφαρμόστε τη συνάρτηση σε ένα διάνυσμα τυχαίων αριθμών με 10 στοιχεία. (Να 
χρησιμοποιηθούν οι συναρτήσεις του MATLAB sort, mean, median, std)   

 
4. Να γράψετε ένα αρχείο εντολών MATLAB (script) στο οποίο να κατασκευάζετε ένα πολυώνυμο 

με ρίζες τα 2 , ,0, , 2π π π π− − . Στη συνέχεια να κάνετε τη γραφική παράσταση του.  
 

5. Να δημιουργήσετε συνάρτηση του MATLAB η οποία δεχόμενη έναν πίνακα να επιστρέφει το 
μεγαλύτερη κατά απόλυτη τιμή στοιχείο του. Εφαρμόστε τη συνάρτηση στον αντίστροφο ενός 
πίνακα τυχαίων αριθμών 5x5. 

 
6. Να δημιουργήσετε τριδιαγώνιο πίνακα του οποίου τα στοιχεία της διαγωνίου είναι μονάδες και της 

1ης πάνω και 1ης κάτω διαγωνίου είναι ίσα με –2. Για αυτόν τον πίνακα να βρείτε την ορίζουσα του, 
τα χαρακτηριστικά του μεγέθη, το βαθμό του, τη βάση του μηδενοχώρου του, τις νόρμες 1 και ∞ , 
τον δείκτη κατάστασης του με βάση τη νόρμα 1 (χρησιμοποιώντας τις cond,condest), τον δείκτη 
κατάστασης του με βάση τον τύπο υπολογισμού του και με βάση τη συνάρτηση rcond. Μηδενίστε 
τα στοιχεία   της τελευταίας γραμμής και επαναλάβατε τους παραπάνω υπολογισμούς. 

 


