
BΕΛTΙΣToΠoΙ}ΙΣΗ - 2η ΣΕΙΡΑ ΑΣK}ΙΣEΩΝ

l
1.'Eoτω f(")= ^x'Α"_bTx+c μια τετραγωr'ικη αυr,&ρτηoη, με συμμετρικ6 και

1
L

θετικd oριoβ,o πir,ακα Α . ΥπoΘiτoι'ταζ 6τι Υf (xu) ;ε 0. να υπo)"oγιoτεi ακριβιi>q τo

μoι,αδικ6 αk τoυ Bηματο-c 4(α) τη-c μεθ6δoυ τη-c Κ2'toηg με βε}'τιoτο βημα και r'α

δεy'θεi 6τι αo > a .

2.'Εaτω η αυνdρτηoη f(x)=(x_0.1q'1. Να εφαρμooτεi η βΘoδog τη6 Χρυoηq

Τομlg στην .f oτo δι&oτημα [Ο,2] (εriρεoη ει'69 βαoικoιi διαoτηματοg μ βημα
s = 0.1, και μτιi 2 επανα}ηψειq τρι1oτ6μ1ση9).

3. Να δειyβεi 6τι τo νo τηg ψθ6δoυ τηζ Πρoβεβ}ηβνηE Kλtoηq, Bημα 2 (βλ"'

Σημιιboειg), εiναι ηπροβολιiτoU ]4,l :ur_!-f'(zlo) πd,r'ω oτo (J .

ρ
4. α) Αν&λογα με τιζ περιπτιboειg, να βρεθεi τo νι τηg μεθ6δoυ τηg Πρoβεβλημεvηg

Κλioη6, Bημα 2 (βλ. Σημιriloειg), για τα παρακ6τω α0r,oλα U:
tj ={(x,y)-R'|-l < x+ yΞ1,_l <_x + y<1} (ρ6μβog),

(] = {(x, y) ε R.2 
| ;, 

Σ 0, x + -l, S 1. _ ;r + y Σ _1} (τρiγωνo).
- (/'- {(r,y)e R'|;r)Ο, x*yS1,_;r+y<1}

- ιr{(x.; ). R'l y < 0. x: + y' < Ι}.υ{(x,y)eRrI r
β)'Ιδιo εριbτημα μ τo (α), α?J"αγια τη βθoδo Frank-WoΙfe.
5. Nα δειxθεi δτι oτοι, Aλγ6ρrθμo των τριcbν μθ6δων (βλ. Σημιωoειq), αν
υπoθ€ooυμ 6ττ δo < 0, τ6τε τo βημα Αrmijo (βλ. Bημα a$)) μπoρεi να βρεθεi μτ&
απ6 n,α πεπεραoμ6vo αριθμ6 πo}J'ιιπ}"αoιαoμci:ν η/και διαιρ6σεων με c.
6. Nα γiνoυι, 1 6ωζ 4 επαι,αληΨεξ τηζ μθ6δου Newtοn-RαpΙιsοn (β}'. Bιβλio E.Α.Α.,
oε}".231) για τl1ν ελα1ιoτοπoiηoη 

'ηq 
αυνdρτηoηq

-f(',y,')= (Jc- 0.l)'? + (y+ 0'1)'? + {z _Ο.1)2 +0.l(xa + y4 + z4),

oτοl, ΙR'3. μ αρ1ικ6 διdrυoμα (Ο.1.0'1,0.|), μυρ[g αντιoτροφιi Eooιαvof πiνακα
(7pηoιμοποηoτε τη βθoδo απαλoιφηg Gauss).
7. Nα υπο?uoγιoτεi τo oημεio ελα1ioτoυ τηg oυνdρτηoηg

f (x,y,z) = (x- 1)' + 2(y -2)t +3(z -3)2 ,

oτoν ΙR', με η βθoδo των oυζυyιbν κ)ioεων (βλ. Bιβijo E.Α.Α., aε}". 229), πρωτα

με αρl'ικ6 διdιυoμα (4,4.4), και μτd γιε (1'4.4).

8. Nα δει1θεi 6τι αν /e C(R") (αντ. /€Cl(]R.')), τoτε και η αυνd,ρτηoη

8(x) : [max(O./(x))]'? αηκει oτoν C(R') (αντ' C'(R') ).

9. Δiνονται oι περιοριoμoi "'+y'+z'<4, Χ+y_l, _x*y=7. Να βρεθεi η
κατd,λiηλη ποινικοποιημ6νι1 αυr,dρτηoη πoυ αντιoτoι7"εt σε αυτori6 τoυt
περιoριoμorig.


