
Θfμα 1. (2,5 Bαθμoi) (α) Eoτω 0 # x, η ακριβηg λδο,η τoυ αυoτξματoζ Αx:b,
6πoυ A nxn αντιστρθψιμog πfνακαq και x,b διαvιioματα. Aν x+δx εiναι η λfotl
τoυ διαταραγμεvoυ oυoτηματoq A(x+δx): b+δb, να δεξετε )
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Nα εφαρμ6oετε η μ6θoδo απαλoιφη6 Gauss με oδηπoη Tια ην μετατρorη
τoυ πiνακα oε &νω τριγωνικ6. Mπoρεi να παραγoντoποηθεi oε μoρφη LU και
αν ναι να βρεθoιiν oι πiνακεsL'Uη

Θtιιn2 (2,5 Bαθμoi) τ
Για τo oιloημα ΑJζ:b μ b:[3,4,-1]' και πiνακα

(q o r)ιl,,-10 4 0l"_ι; 
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να κατασκanioετε ην επαναληπτικη μ6θoδo 1αλ6ρωoηζ πoυ αντιo'τoι1εt oην
μ6Θoδo Jacobi (JoR) ωg oτd,oιμη επαναληπτικη διαδικαoiα Richardson
(;(ι*li_x(o)+ooQ_'r(o), 6πoυ r(k)_b_ΑxG), o*=o). Nα υπoλoγιoτεi o

επαναληπτικ69 πtνακαg ηζ παραπ6νω διαδικαoiα6 καινα βρεΘoιiν oι τιβ6 η6
παραμ6τρoυ 1αλ&ρωστlζ α, για τιg oποiεq η JoR o'υγκλiνει. Mπoρεiτε να
επιταγ1r5νεται ην επαναληπτικξ διαδικαoiα Jacobi με κατdλληλη εnιλoγη ηg
παραμ6τρoυ 1αλ6ρωoηq;

Υπδδειξη: Aν Q αντιoτρ6ψιμog και Q-lA 61ει θετικ69 και πραγματικ69 ιδιοτιμ6q

τ6τε η oτ&oιμη διαδικαotα Richardson αυγκλiνει αν και μ6νo αν: O .o.2'
η

6πoυ λ1 εiναι η μεγαλriτερη ιδιoτιμη τoυ Q-lA. Eπioηg ooo,=+*6πoυ λr, λ,

εiναι η μεγαλ,ιiτερη και η μικρ6τερη ιδιoτιμη αντιoτoi1ωg.



Θ6uα 3 (2,5 Bαθμoi) (α) Nα περιγριiψετε η μ6Θoδo των κ}"ioεων για τo
πρ6βλημα Αx : L4,3,-2JT (s o r\tl

A=l 0 3 Οl.

[rο3)
(β) Nα εκτελ6oετε δδo επαναληψε1ζ τη6 μεθ6δαιl καινα υπoλα}'ioετε τo
υπ6}'oιπo.") (ηζ δευτερηg επαναiηψηg) ,q ωv&ρηoη τoυ υπoλoiπoυ r(t)

(πρrilτηq acαv6ληψη g).

(γ) Nα υπoλoγioετε μiα εκτtμηoη για τo oφαλμα βτα απo δδo εεαναiηψεη

χρησιμoποιιbνταg τoν τιiπo || 
gte*ll Εffiι|r'u' ll . (Δiνεται η }'δαη τoυ

o"υατηματog x:[ 1, 1,_ 1 ]').

ΘΕνα 4 (2,5 BαΘμoi) (α) Nα υπo}"oyioετε μiα πρooθyyιoτ1 ηq μfμoηq (κατιi

μτρo) ιδιoπμηq τoυ πiνακα
(z Ο 1\rl

.ι=l 0 4 0llr\1 0 5)

χ)η σιμoπoιdlvτα6 2 ε.;lwν αki1ψειq τη q- μΘ oδoυ των δυν6 μεων χρησιμo πo ιωι'ταg
ωq αρxικ6 διdνυoμα ,o ,(0) : f-3l2,Ι#,3/47t.
(β) Nα υπo}'oγioετε μiα πρooξγιoη τη6 δεriτερηg μεγαλιiτερηg (κατ& μ6τρo)
ιδιoτιμηq τoυ πiνακα τoυ ερωτηματoζ (α) (εκτελrbνταg 1 μ6νo επαν&}ηψη).
(γ) Xρηoιμoπoιrirνταg τo τηλiκo Rayleigh να βελτιιbσετε την εκτiμηoη τηq

πρd)τηζ ιδιoτιμηg τoυ ερωηματog (α)

Διι1ρκεια εξ6ταoη9: 2 ωpεgκαι 30 χuιτ6".
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