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ΟΝΟΜΑ :

΄Ασκηση 1 2 3 Βαθµός

Μονάδες 10 10 10 30



1. (Μονάδες 10)

∆ίδεται η εξίσωση f (x) = x3 −x −2 = 0.

(i) Να δειχθεί ότι η ανωτέρω εξίσωση έχει µόνο µία πραγµατική ϱίζα η οποία ϐρίσκεται
στο διάστηµα (1,2).

(ii) Να γίνει η γραϕική παράσταση της y = f (x).

(iii) Με αρχικό διάστηµα το [1, 2] να υπολογισθούν τα x2, x3 και x4 στη µέθοδο της
διχοτόµησης µε ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηϕίων.

(iv) Πόσα ϐήµατα απαιτούνται στη µέθοδο της διχοτόµησης για τον υπολογισµό µίας
προσέγγισης που απέχει το πολύ 10−6 από τη ϱίζα ;





2. (Μονάδες 10)

∆ίδεται η εξίσωση f (x) = 2x3 −4x +1 = 0.

(i) Να δειχθεί ότι η ανωτέρω εξίσωση έχει τρεις πραγµατικές ϱίζες. Να ϐρεθούν τα
διαστήµατα στα οποία ϐρίσκονται αυτές.

(ii) Να γίνει η γραϕική παράσταση της y = f (x).

(iii) Για ποιές τιµές του x0 η ακολουθία στη µέθοδο του Newton συγκλίνει σε ποιά ϱίζα.

(iv) Εϕαρµόστε τη µέθοδο του Newton για την εύρεση ϱίζας της f (x) = 0 µε x0 = −0.6,
x0 = 0.2 και x0 = 0.8, και υπολογείστε τα x3 και f (x3) και στις τρεις περιπτώσεις µε
ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηϕίων.





3. (Μονάδες 10)

(i) Εστω g ∈ C 1[c,d ], g ([c,d ]) ⊂ [c,d ] και max
c≤x≤d

|g ′(x)| < 1. Να δειχθεί ότι η εξίσωση

x = g (x) έχει µοναδική λύση γ στο [c,d ] και ότι γιά κάθε x0 ∈ [c,d ] η επαναληπτική
µέθοδος xn+1 = g (xn), n ≥ 0 συγκλίνει στο γ.

(ii) Για κάθε x0 ∈ [0,1] να δειχθεί ότι η ακολουθία (xn)∞n=0 όπου

xn+1 =
4+2x2

n −exn /2

11
, n ≥ 0,

συγκλίνει και το όριο της ϐρίσκεται στο διάστηµα [0,1].

(iii) Με x0 = 0.5 να υπολογισθεί το x3 µε ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηϕίων.

(iv) Να γίνει η γραϕική παράσταση της y = 2x2 −11x +4−ex/2.






