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Αριθµητική Ανάλυση Ι και Εργαστήριο: 2η Εργασία 

 

Ηµεροµηνία Παράδοσης: 7/04/2014  (ηλεκτρονικά µέσω mycourses) 

 

 

1. Κατασκευάστε ένα αρχείο εντολών MATLAB (script) το οποίο θα υπολογίζει τα παρακάτω 

ολοκληρώµατα µε τη βοήθεια των συναρτήσεων του MATLAB quad, trapz:

 

2

2

1

1
,dx

x∫
2

1

sin ,xdx∫
3

0

sin .xe xdx∫  Πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των  quad και trapz θα βρείτε στη βοήθεια του 

MATLAB. Ο κώδικας του script θα πρέπει να δίνει και µία εκτίµηση για το σφάλµα της κάθε 

µεθόδου, την ακρίβεια και την επακρίβεια. 

 

2. Να κατασκευαστεί αρχείο function το οποίο θα υλοποιεί τη µέθοδο Regula-Falsi (κάθε γραµµή 

να περιέχει και σχόλια για τον κώδικα). Στη συνέχεια, υπολογίστε τη θετική ρίζα της εξίσωσης
3( ) 4f x x= − : 

a. Γραφικά 

b. Με την fzero του MATLAB 

c. Με τη µέθοδο Newton-Raphson (4 επαναλήψεις και 0 0.3x = ) 

d. Με τη µέθοδο της τέµνουσας (4 επαναλήψεις και 0 10.5, 0.4x x= = ) 

e. Με τη διακριτή µέθοδο Newton-Raphson (5 επαναλήψεις και 0 0.3, 0.01x δ= = ) 

f. Με τη µέθοδο Regula-Falsi σε κατάλληλο διάστηµα. 

Για τις µεθόδους των ερωτηµάτων c,d,e,f να εµφανίζονται οι ενδιάµεσες προσεγγίσεις, η 

τιµή της f σε καθένα από αυτά τα σηµεία, καθώς και το απόλυτο σφάλµα και το απόλυτο 

σχετικό σφάλµα. Να γίνουν επίσης, οι γραφικές παραστάσεις του απολύτου σφάλµατος και 

του απολύτου σχετικού σφάλµατος, της ακρίβειας και της επακρίβειας και να µετρηθούν 

οι χρόνοι εκτέλεσης κάθε µεθόδου. 

3. Να δηµιουργήσετε αρχείο εντολών MATLAB (script) το οποίο χρησιµοποιεί τη συνάρτηση 

10
bx

y a=  για να προσεγγίσει µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων τα δεδοµένα που 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

x 4 8 12 16 20 24 

y 1590 1320 1000 900 650 560 

 

Εµφανίστε τους συντελεστές της µεθόδου προσέγγισης, καθώς και το σφάλµα της. Στο τέλος, 

να παρουσιάζεται γραφικά η ακρίβεια της µεθόδου. 

 

 

 

Ε Θ Ν Ι Κ Ο     Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο     Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο 

ΣΧΟΛΗ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  &  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Τοµέας Μαθηµατικών 

Πολυτεχνειούπολη – Zωγράφου  ΑΘΗΝΑ  -  157 80 



Σελίδα 2 από 2 

Παρατηρήσεις 

• Η παράδοση των εργασιών θα γίνει ηλεκτρονικά µέσω του mycourses. 

• ∆ε θα γίνονται δεκτές εργασίες µετά την ηµεροµηνία παράδοσης (7/04/2014 ώρα: 24.00). 

• Για τη µέτρηση των χρόνων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τις συναρτήσεις του MATLAB tic 
και toc.  

• Η εργασία θα αποτελείται από ένα .zip ή .rar αρχείο, στο οποίο θα περιέχεται ένα αρχείο 

κειµένου (.doc ή .pdf) που θα περιλαµβάνει το κύριο µέρος της εργασίας και ένα ξεχωριστό 

φάκελο µε τα m-αρχεία που είναι απαραίτητα για την επαλήθευση των αποτελεσµάτων. Στο 

αρχείο κειµένου της εργασίας θα πρέπει να υπάρχουν τα m-αρχεία (σε µορφή κειµένου), οι 

εντολές του Command Window, τα αποτελέσµατα, τα σχόλια και τα γραφήµατα που είναι 

απαραίτητα για τα συµπεράσµατα. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν συνοχή ενιαίου κειµένου. 

Εργασίες που δεν περιέχουν τα m-αρχεία ή δεν έχουν µορφή ενιαίου κειµένου δε θα 

βαθµολογούνται!!! 

• Η πληρότητα, τα σχόλια και ο τρόπος της παρουσίασης των αποτελεσµάτων της εργασίας 

που θα παραδοθεί θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

 


