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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
ΜΑΘΗΜΑ:  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Ι 

Ιστοσελίδα : http://www.math.ntua.gr/~fargyriou 

 

Εργαστήριο 4 ‐ Απαντήσεις 

Προσέγγιση 

1. Δημιουργήστε ένα φάκελο εργασίας με  το όνομα  lab4  και αποθηκεύστε  τον στην 
Επιφάνεια Εργασίας.  

2. Κάντε ενεργό το φάκελο στο MATLAB. 
3. Καλώντας  τη  συνάρτηση  polyfit  του  MATLAB,  να  υπολογιστεί  το  γραμμικό 

πολυώνυμο  παρεμβολής  ελαχίστων  τετραγώνων  για  την  προσέγγιση  της 
( ) cos( )y x x= , σε 3 ισαπέχοντα σημεία στο διάστημα  [ , 0]π− . Παρατίθεται το script 

testlinear.m,  το  οποίο  υπολογίζει  το  πολυώνυμο  και  κάνει  το  γράφημά  του.  Με 
μπλε  χρώμα  φαίνεται  η  καμπύλη  ( ) cos( )y x x=   και  με  κόκκινο  χρώμα  το 
πολυώνυμο. 
 
testlinear.m 
clear all; 
clf; 
step=pi/2; 
lx=(‐pi:step:0)'; 
ly=cos(lx); 
p = polyfit(lx,ly,1); 
x=‐pi:step/10:0; 
y=polyval(p,x); 
z=cos(x); 
plot(x,y,'r',x,z,'b') 
 

4. Καλώντας  τη  συνάρτηση  polyfit  του MATLAB,  να  υπολογιστεί  το  δευτεροβάθμιο 
πολυώνυμο  παρεμβολής  ελαχίστων  τετραγώνων  για  την  προσέγγιση  της 

( ) cos( )y x x= , σε 5 ισαπέχοντα σημεία στο διάστημα [ , ]π π− . Παρατίθεται το script 
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testnonlinear.m, το οποίο υπολογίζει το πολυώνυμο και κάνει το γράφημά του. Με 
μπλε  χρώμα  φαίνεται  η  καμπύλη  ( ) cos( )y x x=   και  με  κόκκινο  χρώμα  το 
πολυώνυμο. 
 
testnonlinear.m 
clear all; 
clf; 
n=2; 
%n=3; 
%n=4; 
step=pi/2; 
lx=(‐pi:step:pi)'; 
ly=cos(lx); 
p = polyfit(lx,ly,n); 
x=‐pi:step/100:pi; 
y=polyval(p,x); 
z=cos(x); 
plot(x,y,'r',x,z,'b') 
 

5. Να  επαναληφθεί  το  Ερώτημα  4  πρώτα  για  κυβικό  και  έπειτα  για  τεταρτοβάθμιο 
πολυώνυμο παρεμβολής ελαχίστων τετραγώνων. 
 
Στον κώδικα του Ερωτήματος 4 βγάζω τα σχόλια από n=3 και βάζω σε σχόλια το 
n=2. 
 

6. Να  δημιουργήσετε  αρχείο  εντολών  MATLAB  (script)  με  το  όνομα  testexp.m 
(παρατίθεται),  το  οποίο  χρησιμοποιεί  την  εκθετική  συνάρτηση  ( ) axy x be=   για  να 
προσεγγίσει  με  τη  μέθοδο  των  ελαχίστων  τετραγώνων  τα δεδομένα που δίνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

x  1  1.25 1.5 1.75 2 
y  5.10  5.79 6.53 7.45 8.46 

 
testexp.m 
 
clear all; 
clf; 
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x=[1, 1.25, 1.5, 1.75, 2]'; 
y=[5.1, 5.79, 6.53, 7.45, 8.46]'; 
ly=log(y); 
p = polyfit(x,ly,1); 
a=p(1); 
b=exp(p(2)); 
lsy=b*exp(a*x); 
plot(x,y,'b+',x,lsy,'r') 
 

7. Να  επαναληφθεί  το  Ερώτημα  6  για  την  εκθετική  προσέγγιση  με  τη  μορφή 
( ) ay x bx= . 

 
q7.m 
 
clear all; 
clf; 
x=[1, 1.25, 1.5, 1.75, 2]'; 
y=[5.1, 5.79, 6.53, 7.45, 8.46]'; 
ly=log(y); 
lx=log(x); 
p = polyfit(lx,ly,1); 
a=p(1); 
b=exp(p(2)); 
lsy=b*x.^a; 
plot(x,y,'b+',x,lsy,'r') 
 

8. Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  εμφανίζονται  τα  δεδομένα  ενός  πειράματος.  Να 
δημιουργήσετε αρχείο εντολών MATLAB (script), με το οποίο για τα δεδομένα του 
πειράματος, να συγκρίνετε τις ακόλουθες τεχνικές προσέγγισης: 

i. Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων 
ii. Παραβολή Ελαχίστων Τετραγώνων 
iii. Κυβικό Πολυώνυμο Ελαχίστων Τετραγώνων 
iv. Εκθετική Συνάρτηση  ( ) axy x be= και Ελάχιστα Τετράγωνα 

v. Εκθετική Συνάρτηση  ( ) ay x bx= και Ελάχιστα Τετράγωνα 
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Για  κάθε  περίπτωση  να  υπολογίζονται  οι  συντελεστές  της  μεθόδου  προσέγγισης, 
καθώς  και  το  σφάλμα  της  κάθε  μεθόδου  2( ( ))i i

i

error y p x= −∑ .  Στο  τέλος,  να 

παρουσιάζεται γραφικά η ακρίβεια (accuracy) που επιτυγχάνει η κάθε μέθοδος. 
 

x  4  4.2  4.5  4.7  5.1  5.5  5.9  6.3  6.8  7.1 
y  102.56  113.18  130.11  142.05 167.53 195.14  224.87 256.73  299.5  326.72 

 
 
q8.m 

 
close all; 
clear all; 
clf; 
x=[4, 4.2, 4.5, 4.7, 5.1, 5.5, 5.9, 6.3, 6.8, 7.1]'; 
y=[102.56, 113.18, 130.11, 142.05, 167.53, 195.14, 224.87, 256.73, 299.50, 326.72]'; 
 
p_1 = polyfit(x,y,1); 
y_1 = polyval(p_1,x); 
error_1=sum((y‐y_1).^2) 
plot(x,y,'b+',x,y_1,'b') 
%‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
p_2 = polyfit(x,y,2); 
y_2 = polyval(p_2,x); 
error_2=sum((y‐y_2).^2) 
figure; plot(x,y,'r+',x,y_2,'r') 
%‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
p_3 = polyfit(x,y,3); 
y_3 = polyval(p_3,x); 
error_3=sum((y‐y_3).^2) 
figure; plot(x,y,'k+',x,y_3,'k') 
%‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ly_4=log(y); 
p_4 =polyfit(x,ly_4,1); 
a_4=p_4(1); 
b_4=exp(p_4(2)); 
y_4=b_4*exp(a_4*x); 
error_4=sum((y‐y_4).^2) 
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figure; plot(x,y,'g+',x,y_4,'g') 
%‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ly_5=log(y); 
lx_5=log(x); 
p_5 =polyfit(lx_5,ly_5,1); 
a_5 =p_5(1); 
b_5 =exp(p_5(2)); 
y_5 =b_5*x.^a_5; 
error_5=sum((y‐y_5).^2) 
figure; plot(x,y,'m+',x,y_5,'m') 
 
figure; 
plot(x,‐log10(abs(y‐y_1)),'b',x,‐log10(abs(y‐y_2)),'r', x,‐log10(abs(y‐y_3)),'k',... 
    x,‐log10(abs(y‐y_4)),'g', x,‐log10(abs(y‐y_5)),'m') 


