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Πρόβληµα 1. Με την µέθοδο Newton-Raphson µπορούµε να προσεγγίσουµε αριθµητικά
την ϱίζα µιας εξίσωση f(x) = 0 µε την επαναληπτική αντικατάσταση

x→ x− f(x)

f ′(x)

όπου f ′(x) είναι η πρώτη παράγωγος της f(x). Η επαναληπτική διαδικασία συνεχίζεται µέχρι
δυο διαδοχικές προσεγγίσης της ϱίζας είναι αρκετά κοντά.

Ας υποθέσουµε ότι f(x) = x3+x−3, δηλαδή ϑέλουµε να ϐρούµε τις ϱίζες της x3+x−3 = 0.

(α) Να γίνουν δυο ξεχωριστά function M-files µε όνοµα newtf και newtdf που να ορίζουν
την f(x) και την παράγωγό της, αντίστοιχα.

(ϐ) Να γίνει ένα script µε όνοµα newtongen.m το οποίο :

1) Να Ϲητά στην οθόνη µια αρχική πρόβλεψη της ϱίζας.
2) Να µετρά τον αριθµό των επαναλήψεων της µεθόδου µε ένα µετρητή που να τον ονοµάσετε
steps.
3) Η επαναληπτική διαδικασία να σταµατά όταν το απόλυτη σχετική διαφορά δυο διαδοχικών
τιµών της προσέγγισης x, x′ ( δηλαδή η |x−x′

x
|) είναι µικρότερη από 10−8 ή µετά από 20 steps.

4) Να τυπώνει στην οθόνη σε κάθε επανάληψη την προσεγγιστική τιµή x καθώς και την τιµή της
συνάρτησης.
5) ΄Οταν η επαναληπτική διαδικασία τερµατίσει το script ϑα πρέπει αν η σχετική διαφορά των
δυο διαδοχικών προσεγγίσεων είναι µικρότερη από 10−8, να τυπώνει το µήνυµα zero found
at και να τυπώνει το τελευταίο x, αλλιώς να τυπώνει zero NOT found.

Να τρέξετε το script µε αρχικά δοσµένα x = 1, x = i, x = −i, και να ϐρείτε τις 3 ϱίζες της
εξίσωσης.

γ) Αλλάζοντας τις συναρτήσεις στα function M-files, να ϐρεθεί η ϱίζα της εξίσωσης

log x = cosx

µε αρχική προσέγγιση x = 0.5.
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Πρόβληµα 2. Να υλοποιήσετε ένα script που να υπολογίζει τις ϱίζες του τριωνύµου ax2 +
bx+ c = 0 µε την µέθοδο της διακρίνουσας. Η λογική δοµή του script ϑα πρέπει να είναι η εξής
1. Start
2. Input data (a, b, c )
3. If a = 0 then

If b = 0 then
If c = 0 then
Display ‘Solution indeterminate’

else
Display ‘There is no solution’

else
x = -c/b
Display x (only one root: equation is linear)

else if b2<4ac then
Display ‘Complex roots’

else if b2=4ac then
x= -b/(2a)
Display x (equal roots)

else
x1 = (−b+

√
b2 − 4ac)/(2a)

x2 = (−b−
√
b2 − 4ac)/(2a)

Display x1, x2

4. Stop.

Πρόβληµα 3. Να γίνει ένα script το οποίο να προσοµοιώνει την ϱίψη ενός νοµίσµατος 50
ϕορές. Το script ϑα πρέπει να τυπώνει στην οθόνη τι έφερε το νόµισµα σε κάθε ϱίψη (Κ ή Γ) και
στο τέλος να τυπώνει το πλήθος των κεφαλών και γραµµάτων στις 50 ϱίψεις.
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