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Dagen i dag

K99.2: Newtons metode
H14.9: Mere Newtons metode
H99.3: Trapesmetoden
6.7.10: Simpsons metode



K99.2

a) Vis at ligningen
2x = cos x

har nøyaktig én løsning, og finn denne med fem sikre sifre ved bruk
av Newtons metode.



Newtons metode med kalkulator
Eksempel

Ser på f (x) := x ln x − 1 = 0, hvis deriverte er f ′(x) = ln x + 1.
Bruker x0 = 3

2 som startverdi. Tast så inn følgende: “x0”, “=”,
“ANS− f (ANS)

f ′(ANS) ”, =,=,=,=, . . . helt til du er nøgd.



K99.2

a) Vis at ligningen
2x = cos x

har nøyaktig én løsning, og finn denne med fem sikre sifre ved bruk
av Newtons metode.

b) Finn (tilnærmet) de punktene på kurven

y2 + sin x = 1

som ligger nærmest origo.



K99.2



H14.9

En følge er definert rekursivt på følgende måte:

x0 = 2, xn+1 = xn −
x2
n − 3
2xn

, n = 0, 1, 2, . . .

Finn en funksjon f slik at følgen {xn} fremkommer ved bruk av
Newtons metode for løsning av f (x) = 0. Vis deretter at følgen
{xn} konvergerer. Hvilket tall konvergerer følgen mot?

(Hint: For å vise konvergens kan du appellere til Læringsoppgave 2
fra ukens interaktive forelesning, anvendt på intervallet [1, 3].)



H99.3

a) La f (x) =
√
1+ x4. Finn største og minste verdi av

f ′′(x) =
2x2(x4 + 3)

(1+ x4)
3
2

på intervallet [0, 2].

b) Bruk trapesmetoden med fire delintervaller til å finne en
tilnærmet verdi for integralet∫ 2

0

√
1+ x4 dx .

Gjør et overslag over feilen ved å benytte resultatet fra a).
Forklar hvorfor trapesmetoden gir en for stor verdi for integralet
over, uansett antall delintervaller.
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6.7.10

Bruk Simpsons metode til å estimere verdien av integralet∫ 1

0
e−x

2
dx

med en feilmargin som er mindre enn 10−3.


