
ΕξÝταση στην «ΑριθμητικÞ ΓραμυιÞ ¶λτεβρα» (ΦεβρουÜριοò 2015')

ΘÝυα 1. (α) ¸στστ 0 Ι Χ, η ακριβÞò }"υση του συστÞματοò Ax:b, üπου Α ηΧη

«υFφψιμοò πßνακαò και x,b διαιýσματα. Αν Χ+δΧ εßναι η 2þση του

διαταραγμÝνουσυστÞματοòΑ(Χ+δΧ):b+δb,ναδεßξετε
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(β) ¸στω πßγακαò γ € ]R2015Χ]0'' θετικÜ ορισμÝνοò, συμμετρικüò, με ιδιοτΙμÝò

που περιÞοιται στο διÜστημα [5,ι000], και διÜνυσμα

. 6 = [Ι,0,...,0,1]' e lR2o".Av

χ εßναι η ακριβÞò λýση του συστÞματοò Ax:b, και Χ*δΧ εßναι η λýση του

διαταραγμÝνου συστÞματοò Α(χ+δχ): b+δb, με δb: [0,10-8,...,ι0-*,0] e 1R,20l'

να βρεθεß μßα εκτßμηση σφÜ}"ματοò για την ποσüτητα ffi
ΘÝμα 2 Για το σýστημα Ax:b με b:[4,5,-5]T και
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να κατασκgυÜσετε την επαναληπτικÞ μÝθοδο χα?,Üρωσηò που αντιστοιχεß στην

μÝθοδο Jacobi (JOR) ωò στÜσιμη επαναληπτικÞ διαδικασßα Richardson

(χ{τ*ι; _ χ(ο)+ ooQ-rr(o), üπου rft) =b-AxG) , οκ: α). Να μορφοποιÞσεΤε

υπολογιστικÜ τον αλγüριθμο (JOR) ωò στÜσιμη επανα)"ηπτικÞ διαδικασßα

Richardson (χωρßò αντιστροφÞ πιýÜκων). Να βρεθοýν οι τιμÝò τηò

παραμÝτρου χολÜρrσηò α, για τιò οποßεò η JOR συγκΗνει. ΥπÜρχουν τιμÝò 
^

τηò παρÜμÝτρου χαλÜρωσηò για τιò οποßεò η JOR να συγκλßνει ταχβτερα απü

την αρχικÞ μÝθοδο Jacobi;

ΘÝυα 3 (α) Να περιγρÜψετε τη μÝθοδο των κλßσεων _αlò_,ºgυα7ηπτικÞ
δ*δr««οιη Kchardson (μη στÜσιμη) για το πρüβ?,ημα ΑΧ: [6,_5,4]' με
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και να εκτελÝσετε δýο επαναλÞψrrß ,ηò μεθüδου.
(β) Να υπολογßσετε το υπüλουrο r(**') (τηò κ+Ι- επανÜληψηò) ωò συνÜρτηση

του υπο2υοßπου r(«) (κ- επανÜληψηò).
(γ) Να ορßσετε την ενεργειακÞ νüρμα ιι .ιι, για τον πßνακα του ερωτÞματοò (α)

και στη συνÝχεια να υπολογßσετε το π)Þθοò των επανα)Þψεων που χρειÜζονται



ισμιει ß,ηßη S ft(x) S 2,nο , εßναι η μßκροτερη και η μεγα},υτερη

(β) ¸bτω χ€IR", ΙΙχΙΙ, =1 χ€JR"o ΙΙχΙξ=,

ορισμÝνοò. Αν uG) e]Rο,rÞτ<-ιδιοτιlιÞ του Α, με ΙΙr'Ο) ΙΙr=1 που ικανοπ-οιεß

ΙΙ ,- r'ο' ΙΙΖ= Ο(ε)να δειχθεß üτι R(x) = λι, *ο(ε') ,

ΔιÜρκεια εφτασηò: 2 þρεò και 30 λεπτÜ.

Κýιß επιτυηßα.Τα θÝματα εßναι ισοδßr«μη
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