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Vermeld a.u.b. ulv studentnurnmer op het tentarnenbrietje.
\,{otiveer al ulv antr,,r'oorden.

1. \Àre beschour,r,'en de volgende functie /; IR. -+ JR

f(') : cos(r) + e-' (1)

a) Ber,vijs dat de functie / tenminste één nulpunt heeft op het interval l0,r].
Ornclat we voor de functie / in (1) geen exacte nulpunten kunnen bepalen, bereke-
nen we één zo'n uulpunt met een numerieke methode, en r,r,'el rnet behulp van een
iteratieprocedure.

b) i) Welke numerieke methode kiest u om gegarandeerd één nulpunt op het
interval [0, r] te vinden?

ii) Hoeveel stappen zijn ongeveer nodig orn met cleze methode een nulpunt met
een naurvkeurigheid van 10-a te bepalen?

c) Ben efficiënte methode om nulpunten te vinden is cle rnethocle van Neutorr.

i) Uitgaande van tr : 0 als startlvaarde, r'vat levert de methode t,an Newton
op na één stap voor de functie / in (1)?

ii) Hoeveel stappeu zijn orrgeveer nodig om met deze methode een nulpunt met
een naur,vkeurigheid van 10-a te bepalen?

2. trVe bekijken het volgende probleern: bepaal g(1) als de functie y voldoet aan

du

*:ttr,o1 rnet f(r,y)--2y ; y(o) :3 (2)

Een methode orn (2) nurneriek mee op te lossen is de volgende trveetraps Runge-
Kutta methode. Als we y, schrijven voor cle numerieke benadering op r, : nh, met
h de stapgrootte, dan ziet cleze methode er als volgt uit:

intr/2 - un t f;ÍO,.u). !n+t - y,+ h[(r,' 2.i,*r,r).
(a) Is deze methocle een expliciete of een irnpliciete *"thod"í
(b) Bereken Ut eL Az in detail.

(c) Als gegeven is clat de lokale afi:reekfout yan de rnethode van orde 3 is wat kunt
u dan concluderen voor cle globale afbreekfout?

(d) Hoe zou uw numerieke experiment eruit zien waarmee u de lokale en de globale
afbreekfout van deze Runge-Kutta rnethode zou bepalen. \&'elke stappen zou u
nelnen en hoe zou u de theoretische voorspellingen voor deze fouten verifiëren?

NB: Dewaardevandedeelopgaven zijn:3f4er314. Intotaal l7f2punt. Dezedeeltoets
is nret goed gevolg afgerond als tenminste 314 punt is behaald.


