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Merk at oppgavene 1, 2 (a,b,e) og 4 (a,b) ikke krever datamaskin.

Oppgaver

Oppgave 1. I denne oppgaven skal vi forsøke å beregne sinx n̊ar x er i nærheten
av 2π.

a) Sett a = 6.2831853 og beregn kondisjonstallet med hensyn p̊a relativ
feil for sinx i x = a (se seksjon 6.1.2 i kompendiet).

b) Regn ut sin a p̊a din lommeregner og sammenlign med tilnærmingen

sin a ≈ −7.1795864769252867048786 · 10−9

der alle oppgitte siffer er riktige. Hvor stor er den relative feilen i svaret
ditt?

c) Estimer ut fra det ovenst̊aende hvor mange siffer kalkulatoren din reg-
ner med. (Se relasjon (6.4) og seksjon 2.4.1 i kompendiet.)

Oppgave 2. I denne oppgaven skal vi bruke halveringsmetoden og Newtons me-
tode til å beregne

√
2. Som fasit kan du bruke

√
2 ≈ 1.414213562373095.

a) Bruk skjæringssetningen til å verifisere at funksjonen f(x) = x2 − 2
har et nullpunkt i intervallet [1, 2], og vis at dette nullpunktet er gitt
ved x =

√
2. Gjennomfør 5 iterasjoner manuelt p̊a lommeregneren

med halveringsmetoden og Newtons metode (velg selv en passende
startverdi), og sammenlign resultatet med tilnærmingen til

√
2 gitt

over.

b) Estimer hvor mange iterasjoner med halveringsmetoden som er nød-
vendig for å beregne

√
2 med 15 siffers nøyaktighet (husk å regne med

relativ feil).
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c) P̊a kurshjemmesiden finner du et program som bruker halveringsmeto-
den til å finne

√
3 med absolutt feil mindre enn 10−10. Skriv om dette

til et program som bruker halveringsmetoden til å beregne
√

2 med 15
siffers nøyaktighet (husk å teste p̊a relativ feil). Er det minimale antall
iterasjoner som er nødvendig forskjellig fra estimatet i (b)?

d) Skriv et program som bruker Newtons metode for å beregne
√

2 med
15 siffers nøyaktighet (husk igjen relativ feil) og sammenlign antall
iterasjoner som er nødvendig med antall iterasjoner i (c).

e) La {xn} betegne følgen generert av Newtons metode, og sett en =
xn −

√
2. Utled formelen

en+1 =
e2
n

2xn

og forklar sammenhengen mellom denne formelen og den observerte
konvergensraten til følgen {xn}.

Oppgave 3. Gjenta oppgave 2 (c–d), men erstatt 15 siffer med 100 siffer og
bruk Java-klassen BigDecimal (se brukerveiledningen for BigDecimal p̊a
kurshjemmesiden). Som fasit kan du bruke

√
2 ≈ 1.414213562373095048801688724209698078569671875376948

073176679737990732478462107038850387534327641572735
013846230912297024924836056.

Oppgave 4. (Utfordrende?) Vi har en funksjon f der b̊ade f , f ′ og f ′′ er kon-
tinuerlige p̊a hele R. Vi antar at f har et nullpunkt i z, at f ′(z) 6= 0 og at
Newtons metode genererer en følge {xn} som konvergerer mot z. Hvis vi
betegner feilen i n’te iterasjon med en = xn − z g̊ar det an å vise at

en+1 =
1
2

f ′′(ξn)
f ′(xn)

e2
n for n ≥ 0, (1)

der ξn er et tall i intervallet (z, xn) (intervallet (xn, z) hvis xn < z).

a) Vis, med utgangspunkt i (1), at om f ′′(z) 6= 0 s̊a fins det en N slik at
enten s̊a er xn > z for alle n > N eller s̊a er xn < z for alle n > N .
(Hint: Du m̊a utnytte det faktum at {xn} konvergerer mot z og at
hverken f ′ eller f ′′ skifter fortegn i tilstrekkelig sm̊a intervaller som
inneholder z.)

b) Vis p̊a tilsvarende m̊ate at om f ′(z) > 0 mens f ′′(z) = 0 og skifter
fortegn fra positiv til negativ i z (n̊ar vi beveger oss mot høyre), s̊a
fins det en N slik at (xn− z)(xn+1− z) < 0 for alle n > N . Med andre
ord vil da xn annenhver gang ligge til høyre og venstre for z n̊ar n blir
stor nok.
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c) Finn eksempler som illustrerer hver av de tre typene konvergens som
du fant i (a) og (b), og sjekk at dette stemmer ved å teste i Java.
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