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Πρόβληµα 1. Ας συµβολίσουµε µε pa και pb τα πολυώνυµα µε συντελεστές στα διανύσµατα
a και b. Οι συντελεστές του γινοµένου pc = pa pb υπολογίζονται στο Matlab σαν c=conv(a,b).
Με την εντολή deconv υπολογίζουµε τους συντελεστές του πηλίκου pq και του υπόλοιπου pr
(που ικανοποιούν την σχέση pa = pb pq + pr, ως [q,r]=deconv(a,b).

Να διαιρέσετε το pa = x2 − 3x+ 2 µε το pb = x− 1 και να επαληθεύσετε ότι το γινόµενο του pb
µε το πηλίκο είναι ίσο µε pa.

Πρόβληµα 2. Να παραχθεί ένα τυχαίο πολυώνυµο ϐαθµού 100, χρησιµοποιώντας την εν-
τολή randn για να παράγετε το διάνυσµα των συντελεστών. Να γίνει η γραφική παράσταση των
ϱιζών του. Επαναλάβετε το πείραµα αρκετές ϕορές. Βλέπετε να σχηµατίζεται ένα γεωµετρικό
σχήµα ;

Πρόβληµα 3. Χρησιµοποιήστε την εντολή poly για να ορίσετε το διάνυσµα των συντελεστών
του πολυωνύµου (x− 1)100 (Υπόδειξη : χρησιµοποιήστε την εντολή ones). Με το διάνυσµα αυτό
υπολογίστε τις ϱίζες του πολυωνύµου και απεικονίστε τις σε ένα γράφηµα. Τι παρατηρείτε ;
Είναι αυτό που περιµένατε να δείτε ; Μπορείτε να εξηγήσετε την διαφορά µεταξύ αυτού που
ϐλέπετε και αυτού που αναµένατε να δείτε ;

Πρόβληµα 4. Για να προσαρµόσουµε τα δεδοµένα (xi, yi), i = 1, 2 . . . n µε ένα τετραγωνικό
πολυώνυµο y = c2x

2 + c1x+ c0, οι άγνωστοι συντελεστές c0, c1 και c2 ϑα πρέπει να ικανοποιούν
το εξής γραµµικό σύστηµα εξισώσεων
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ή σε µορφή πινάκων X c = y. Να εκτελέσετε

>>x=[1 2 3 4]
>>y=x.∧3

µε τις οποίες παίρνουµε δειγµατικές τιµές στα σηµεία του διανύσµατος x. Να ετοιµάσετε τον
πίνακα X και το διάνυσµα y και να λύσετε ως προς c.
α) Να λυθεί το σύστηµα ως προς c και να την συγκρίνετε µε αυτή που σας δίνει η εντολή polyfit.
ϐ) Βρείτε ένα τρόπο για να ορίσετε το πίνακα X που να δουλεύει για οποιοδήποτε πλήθος n
σηµείων που γίνεται η προσαρµογή της καµπύλης. Να γίνει εφαρµογή για ένα τυχαίο διάνυσµα
x µε n = 100.

Πρόβληµα 5. Να ορίσετε ένα τετραγωνικό πολυώνυµο µε το διάνυσµα των συντελεστών c =
[−2.23 − 5.1 9.8]. ΄Οπως στο πείραµα προσαρµογής καµπύλης, να παράγετε ένα διάνυσµα
µε ϑόρυβο και να το προσθέσετε στα δεδοµένα του πολυωνύµου σε σηµεία του διαστήµατος
[−1, 1], µε ϐήµα 0.1. Ας υποθέσουµε (σε αντιδιαστολή µε το πείραµα που είδαµε στην τάξη)
ότι δεν ξέρουµε ότι τα δεδοµένα προέκυψαν από ένα τετραγωνικό πολώνυµο. Για να ϐρείτε
τον ϐαθµό του πολυωνύµου προσαρµογής χρησιµοποιήστε την polyfit τρεις ϕορές, µε ϐαθµό
ένα, δύο και τρία. Με ποιόν ϐαθµό προσαρµόζεται καλύτερα η καµπύλη µε τα δεδοµένα ;
Μπορείτε να συµπεράνετε ότι ο ϐαθµός δύο είναι ο καλύτερος ; ∆ικαιολογήστε την απάντησή
σας χρησιµοποιώντας την norm κατάλληλων διαφορών.
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