
Tentamen - Numerieke Wiskunde

Woensdag 1 juli 2020 - thuis - 10.15-13.15

• Vermeld op ieder vel duidelijk leesbaar niet alleen uw naam (met voornaam en alle voorletters), maar ook
uw studentnummer.

• Elk antwoord dient gemotiveerd te worden met een berekening, redenering of verwijzing naar de theorie.

• Gebruik van een niet-grafische rekenmachine is toegestaan.

• U mag altijd het resultaat van een (deel)-opgave als bekend veronderstellen bij een volgende opgave!

• U mag in het Nederlands of in het Engels aandworden.

Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven.

Vergeet de achterkant niet!

Opgave 1 In deze opgave gaan we het beginwaardeprobleem

y′ = −y3, met y(0) = y0, (1)

numeriek oplossen voor t > 0. Merk op dat de exacte oplossing wordt gegeven door:

y(t) = sgn(y0)/

√
2t + y−20 , (y0 6= 0)

en y(t) = 0 als y0 = 0, waarbij sgn(y0) het teken (‘sign’) weergeeft van y0.
We schrijven wn;expl respectievelijk wn;impl voor de approximatie van y(n∆t) die we krijgen door de expliciete

respectievelijk impliciete methode van Euler toe te passen met tijdstap ∆t > 0.

(a) Gebruik de linearisatie van (1) om een schatting te krijgen voor de waarden van ∆t > 0 waarvoor de expliciete
methode van Euler stabiel is. NB: Deze schatting zal van y0 afhangen. Om welke waarden van y moet je
lineariseren?

(b) Bepaal alle ∆t > 0 waarvoor daadwerkelijk geldt dat limn→∞ wn;expl = 0. NB: Deze conditie zal van y0
afhangen.

(c) Toon aan dat voor alle ∆t > 0 de waardes wn;impl goed gedefinieerd zijn voor all n ≥ 0. Dwz: de onderliggende
impliciete vergelijking heeft een unieke oplossing.

(d) Voor welke ∆t > 0 geldt daadwerkelijk dat limn→∞ wn;impl = 0. NB: Deze conditie zal van y0 afhangen.

(e) Toon voor de impliciete methode van Euler aan dat de locale afbreekfout voor dit probleem van de orde O(∆t)
is.

Opgave 2 Stel een (voldoende gladde) functie f is gegeven in de punten x0 − h, x0 en x0 + 3h.

a. Bepaal een numerieke differentieformule Q(h) van een zo hoog mogelijke orde voor de tweede afgeleide f ′′(x0).
Wat is de orde van de afbreekfout?

b. Gebruik Richardson extrapolatie om een formule te vinden die een orde nauwkeuriger is. U mag hierbij
veronderstellen dat f ook in de benodigde extra punten gegeven is.

Vergeet de achterkant niet!



Opgave 3 Beschouw de matrix

A =


1 0 1

2

0 5 0

1
2 0 2

 , b =


7

7

7

 .

(a) Bereken de LU decompositie.

(b) Maak gebruik van de LU decompositie van (a) om de oplossing y ∈ R3 van het lineaire systeem Ay = b te
bepalen.

(c) Geef een schatting van het conditiegetal van A−1 zonder A−1 te bepalen.
Hint: Je mag de Stelling van Gershgorin gebruiken.

(d) Geef de formule voor de Jacobi iteratie voor het lineaire systeem Ay = b en bereken de eerste iteratie stap
y(1) voor y(0) = (1, 1, 1).

(e) Convergeert de Jacobi iteratie van (d) voor elke y(0) ∈ R3?

(f) Bereken het karakteristieke polynoom f(x) = det(A− x · Id) van A. Het benaderen van de eigenwaarden van
A is middels vaste punt iteraties voor een vergelijking g(x) = x mogelijk. Geef een functie g zodat de vaste
punt iteratie in een omgeving van de kleinste eigenwaarde naar deze eigenwaarde convergeert.

Opgave 4 Gegeven het niet-lineaire randwaardeprobleem:

d2y

dx2
− y5 = 0, met

dy(0)

dx
= 0, y(1) = 1.

(a) Discretizeer de vergelijking met stapgrootte h. Geef de vergelijkingen voor het gridpunt x0 = 0, x1 = h,
xi = ih, en xN−1 = (N − 1)h,N = 1/h.

(b) Neem h = 0.5. Schrijf het stelsel in de vorm F (x) = 0.

(c) Geef de formule voor de Newton-Raphson iteratie voor het niet-lineaire stelsel van (b) en bereken de eerste
iteratie stap x(1) voor x(0) = (1, 1).


