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ΚΑNoNΙΚH E ΞETAΣH maomπiτoε *fl rιTΙΣTοΠoΙΙΙεfΙ,,

1. α) Eoτω /: S c ]R' -+ JR, μ S κυρτ6, μια ο'υνd,ρηση, και x e.S. Nα δει2gθεi 6τι,
αν η παριiγωγoq θετικιi κατ& κατεδθυνο'η δ*f (7,x_Ι) υπ6"ργει για κd,θε x e S και
τo 7 εiναι oημio τoraκοδ (η oλικori) ελα1ioτoυ τηζ f oτo ,S , τ6τε ιoμlει η
αναγκαiα ο'υνθηκη
(i) δ*f (7,x_7) > 0, μα κιiθε x e S .

β) Nα δειβεi 6η αν εzππλ6oγ η f εtναι' κυρΦ οτo S , τ6τε η (1) εivαι και ικαvη.
γ) Πrilg γρd.φεται η ο"υνθηκι1 (1) αν η / εiναι Fr6οhet παραγωγioιμη ;

2. Δiνεται τo πρ6βλημα ελαμoτoπoiηoηq:
Nα βρεθεi (τ,y,7) e R3 πoυ να ελαμoτoπoιεi ην τετραγωνικξ αυνd,ρηoη

.f (x, y, z)= lt(, - 1)' + (y - 2)' + (z - 2)2 !2
κιiτω απ6 τoυg περιoριoμoδg

(x,y,z) e S = {(x,y,z) e 1R'3 |, = ", x2 +2y, <τ} .

α) Nα δει1θεi πpωτα (αναλυπκιi η γεωμτρικd) 6τι τo oιiνoλο S εiναι κt-lρτ6, κλειoτ6
και φραγμεvo, και μτdι 6π τo παpα:ιτdνω πρ6βλημα 61ει μια και μovαδικη λioη.
β) Να βρεθεi η λfoη τoυ πρoβληματoζ αυτoιi χ)ησιμοπoιcbνταE τo Θεioρημα
πoλ"xαπλαoιαoτcilν Kuhn-Τuοker_Lagraτrge.
3. α) Να oριoτεi o αλγ6ριθμ0ξ ηζ μεΘ6δoυ ηq dioηq μ β6λτιoτo βημα για τo
ακ6λoυΘo πρ6βλημα ελαμοτoπoiηoηg χ(Dρξ περιoριoμoιiq:
(Π): Nα βρεθεi i e R" τ6τoιo ωaτε f (7) = mig/(x), 6πoυ / € Cl(]R'").

Ση oυν61εια, να απoδει1θεi 6π η ακoλoυΘiα των επαvαληψεων (xu)o=,,r' ε[vαι καλri

oριο'μθrη. (Σημεiωoη: Yπoθ6τoυμε 6π τo ο'δνoλο ,s={xe κ"|/(r)s/(xo)}, 6πoυ

xo τo αρμκ6 ο'ημεio ηg μεθ6δoυ, εiναι φραγμεvo.)

β) Για τ1μ τετραγωvικri αυν6ρηο'η f (x) =! '' κ _bT x, με συμμετρικ6 και θετικd,
2

oριομενo πiνακα Α, να υπολoμo'τεi τo β6λτιoτo βtγια αo τoυ αλγoρiθμoυ ηq
μθ6δoυ ηq κλiαηg μ β6λτιoτo βημα.
γ) Nα εκτελεoτotiν δδo επαναλ{Ψεξ ηt μεΘ6δoυ αυΦζ οην περtπτωoη 6που

^=(: '^),':[i), ,,=(:)

4. α) Nα περιγραφεi η μ6θoδo9 Νewton-Raphson μα την επiλυoη τoυ πρoβληματog
ελαμoτoπoηαηg χωρiζ περιoριoμoδg:
(β: Να βρεθεi 7ε ]R' τ6τoιo ωaτε f (i) = η9,/(x), 6πoυ 7 e Φ1κ";.

β) Nα εκτελεοτεt μια επανιiληΨη ηξ μθ6δoυ αυτηg, με 
Γο\

αρμκ6 ,, = 
[oJ, 

για ην

ελαμoταπoiηoη ηg αυνιiρηο'ηq "f 
(x,y)=(r_ y)o +x'+2y2 _2x 

'

Δuiρκεια εξθταoη6: 2.3 tbpr'q.
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