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Prøveeksamen H2017 
Kjemidel 
Newtons metode: hva er sant? 

Riktig svar: “Newtons metode er iterativ, det vil si basert på gjentakelse av en 
prosedyre.”


Newtons metode er gitt ved å gjenta formelen x_ny = x - f(x)/f’(x).


Ikke riktig: "Newtons metode gir maks 10 gjeldende siffer i svaret”


Antall gjeldende siffer kommer an på toleransen som er valgt.


Ikke riktig: “Newtons metode gir alltid rett svar”


Det kan skje at Newtons metode ikke konvergerer mot en løsning av f(x)=0, eller at f’(x)=0, 
slik at itersjonen ikke gir mening.


Ikke riktig: “En metode for å finne eksakte løsninger”


Når vi bruker Newtons metode gjør vi flyttallsberegninger. Disse er aldri eksakte, siden vi 
kun har et begrenset antall gjeldende siffer.


Eulers metode: hva er sant? 

Riktig svar: Metoden gir løsningen på et gitter av tidspunkter


Riktig svar: Det er en metode for å finne tilnærmede løsninger av initialverdiproblemer.


Eulers metode 

Riktig svar: y[j+1]= y[j] - h*c*y[j].


Implementering av Eulers metode 

Bugen er i linje 13, som skal være:

    y[j+1] = y[j] - h*c*y[j] 

Birkenesmodellen 

a) A og B.

b) Q_A, Q_B, Q_over, Q, P, E_A, E_B

c) Q_over sørger for at B <= Bmax til en hver tid. Det overskytende vannet som 

strømmer inn strømmer rett over i Q.
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Elektronøytralitet 

Riktig svar: [Na+] = [Cl-]. De positive ladningene skal eksakt oppveie de negative 
ladningene.


Elektronøytralitet i birkenesmodellen 

Ikke riktig: Størrelsen s kan være negativ.


s er en konsentrasjon, som alltid er positiv.


Hva printes? 

Riktig svar er

1) 

x_1 = 2.5000000000000000  
x_2 = 2.0499999999999998  
x_3 = 2.0006097560975609  
x_4 = 2.0000000929222947  
x_5 = 2.0000000000000022  
x_6 = 2.0000000000000000  
x_7 = 2.0000000000000000  
x_8 = 2.0000000000000000 

x_k konvergerer mot 2.0, og dette skjer “kvadratisk”, det vil si at antall gjeldende siffer 
dobles for hver iterasjon mot slutten.


2) er ikke riktig. Her kommer en exception, men den skjer bare dersom f’(x)=0, og det 
skjer ikke i dette tilfellet.


3) er bare en oppdiktet sekvens, og den konvergerer ikke mot 2.0, men tilsynelatende 
-2.0. Konvergensen er ikke kvadratisk.



