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Oppgave 1

a) Er følgende matrise symmetrisk positiv definit? 1.0 0.0 -2.0
0.0 4.0 0.0
-2.0 0.0 5.0

 (1)

b) Hva er kondisjonstallet til matrisen gitt ovenfor i a).

c) Gitt følgende matrise A  2 2 1
2 3 4
-4 -3 9

 (2)

Finn en LU -faktorisering, dvs. finn en nedre-triangulær matrise L og en øvre
triangulær matrise U slik at A = LU .

Oppgave 2

a) Verdien til funksjonen f(x) er gitt i følgende punkter:

xi −1.0 1.0 2.0
f(xi) 0.0 6.0 12.0

Finn polynomet p(x) av lavest mulig grad som interpolerer f(x) i disse tre
punktene.

b) Finn polynomet q(x) av lavest mulig grad som tilfredsstiller interpolasjons-
betingelsene ovenfor i tillegg til betingelsen f(0.0) = 4.0.

c) Finn det polynomet av lavest mulig orden som interpolerer funksjonen f(x) =
sinπ2 (x+1) og dens deriverte i begge endepunktene til intervallet x ∈ [−1, 1].
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Oppgave 3

a) Følgende kvadraturformel på intervallet [−1, 1] bruker integrasjonspunktene
x0 = −α og x1 = α, hvor 0 < α ≤ 1:∫ 1

−1
f(x) ≈ w0f(−α) + w1f(α) (3)

Vis at w0 = w1 = 1 uavhengig av verdien på α, gitt at kvadraturformelen
skal være eksakt for alle funskjoner f som er polynom av orden 1.

b) Vis at det for en unik verdi av α så er kvadraturformelen eksakt for alle
funskjoner f som er polynom av orden 2. Finn denne verdien for α.

c) Gitt w0 = w1 = 1, α som funnet i b) og f et polynom av orden n. Vis hva
den høyeste verdien på n er for at kvadraturformelen fortsatt gir eksakt svar.

Oppgave 4

Finn en tilnærmet løsning for likningen x3 − 2x− 1 = 0 for x > 0, ved å anvende
tre steg av:

a) Bisection method med startinterval [1, 2].

b) Newton’s metode med startverdi x(0) = 2.

Oppgave 5 Gitt følgende andre-ordens initialverdiproblem:

x′′ = −sin(x) + x′ (4)
x(0) = 0 (5)
x′(1) = 1 (6)

a) Gjør om det andre-ordens initialverdiproblemet til et system av første-ordens
likninger.

b) Beregn to steg med Eulers metode hvor en bruker h=1/2.

c) Beregn to steg med Improved Eulers metode hvor en bruker h=1/2.


