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Om Workout

Detta häfte inneh̊aller uppgifter som ing̊ar i de s k workout-passen i kursen
Beräkningsvetenskap I. Syftet med dessa är att du p̊a egen hand ska arbeta
igenom övningar med papper och penna. Arbetet med workout-uppgifterna,
med möjlighet till hjälp fr̊an lärare, ger tillfälle att bearbeta det stoff som har
behandlats i föreläsningarna.

Skriftliga redovisningar av lösningar till workout-uppgifterna är obligatoriska
och utgör en del av examinationen. Den som är närvarande under workout-passet
redovisar direkt till läraren. Den som inte kan närvara f̊ar lämna sin redovisning
senast dagen efter workout-passet. Den som lämnar in för sent utan godtagbart
skäl f̊ar ytterligare uppgifter att redovisa.

Uppgifterna löses lämpligen i grupp. Det är viktigt att alla i gruppen har
forst̊att lösningarna. Har man först̊att, s̊a har man goda chanser att klara ten-
tamen.

Du kan använda workout-uppgifterna som underlag för en självdiagnos. Om
du inte först̊ar en lösning som gruppen kommit fram till, bör du läsa p̊a mer om
det avsnittet och be lärare eller medstudenter förklara. Lägg inte en workout-
uppgift åt sidan förrän du tycker att du verkligen först̊ar den och kan lösa den
(och andra av samma typ) p̊a egen hand.

OBS! Workout-övningarna är tillrättalagda s̊a att de g̊ar att genomföra med
handräkning. De är enbart tänkta som ett stöd för ditt lärande och ska in-

te uppfattas som exempel p̊a verkliga tillämpningar. I de tillämpningar som
beräkningsmetoderna egentligen är tänkta för krävs datorer för att genomföra
beräkningarna inom rimlig tid. Den typen av realistiska tillämpningar ger mini-
projekten exempel p̊a.
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Linjära system

Uppvärmning – obligatorisk

1. LU-faktorisera matrisen

A =

0

�

2 1 2
1 0 3
4 �3 �1

1

A

:

Använd gausseliminering med radpivotering. Spara minnesutrymme ge-
nom att lagra b̊ade L och U i den datastruktur som inledningsvis in-
neh̊aller A.

Ange L, U och pivoteringsmatrisen P .

Medel – obligatorisk

2. Lös systemet Ax = b med hjälp av L, U och P d̊a A är matrisen ovan och
b är

b =

0

�

�3
1
�6

1

A

:

3. Tänk dig att du i Matlab har representerat ekvationssystemet Ax = b

genom att A lagrats i Matlab-variabeln A och b i variabeln b. Skriv den rad
i Matlab som löser ekvationssystemet (med Matlabs inbyggda operation
för detta) och lagrar resultatet i variabeln x.

4. Sist i denna workout finns en en algoritm i form av en Matlab-funktion
som kallas ”naiv Gausselimination”. Den kallas det därför att den inte
inneh̊aller radpivotering. Den är inte stabil och därför är den olämplig att
använda i praktiken.

Som nästa uppgift ska du fundera p̊a var i algoritmen steget med radpi-
votering skulle läggas in. Skriv ner ditt svar p̊a den fr̊agan, gärna med
motivering.

5. Som en övning i att läsa programtext ska du nu g̊a igenom programmet för
bak̊atsubstitution, genom att g̊a igenom algoritmen för bak̊atsubstitution
som finns sist i denna workout.

Sätt dig in i algoritmformuleringen i detalj genom att torrexekvera algo-
ritmen för matrisen

U =

0

�

�2 1 2
0 1 3
0 0 �1

1

A

och högerledet

y =

0

�

�1
2
1

1

A

:

Med torrexekvering avses att du utför stegen i algoritmen för hand och
skriver ned hur de olika variablernas värden ändras.

Intensiv

6. Det är viktigt att beräkningsalgoritmer är effektiva och inte utför arbete
i onödan, inte är onödigt minneskrävande, inte förstorar fel i processen
(stabilitet).
Ange n̊agot i algoritmen för lösning av ekvationssystem med LU-faktori-
sering som du tycker är kopplat till
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(a) effektivitet

(b) stabilitet (ej förstorar fel i processen)

(c) sparar minne

7. Sant eller falskt (med motivering):

(a) Man kan förbättra konditionen hos ett problem genom att öka pre-
cisionen i sina beräkningar.

(b) Om man använder pivotering vid lösning av ekvationssystem förbättras
konditionstalet.

(c) Om man använder pivotering vid lösning av ekvationssystem förbättras
noggrannheten.

8. Ekvationssystemet

0

�

1 �1 2
0 1 �1
3 2 1

1

A

0

�

x1

x2

x3

1

A =

0

�

2
�1
1

1

A

har inte entydig lösning (matrisen är singulär).

(a) Försök att lösa systemet med LU-faktorisering med pivotering p̊a
samma sätt som i uppgift 1 och 2. Lägg märke till hur avsaknaden
av entydig lösning yttrar sig i lösningsprocessen.

(b) Om man i Matlab lagrar systemet ovan i en matris A och högerledet
i en vektor b, och sedan löser system f̊ar man följande resultat:

>> x = A\b

Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.

Results may be inaccurate. RCOND = 1.850372e-17.

x =

0

0

1

Vad säger varningstexten (tolka texten)? Hur kan Matlab hitta en
lösning överhuvudtaget?
För att besvara fr̊agorna och för att f̊a mer först̊aelse kan man i
Matlab göra ytterligare tester t ex följande:

>> [L,U,P]=lu(A)

L =

1.0000 0 0

0.3333 1.0000 0

0 -0.6000 1.0000

U =

3.0000 2.0000 1.0000

0 -1.6667 1.6667

0 0 0.0000

P =

0 0 1

1 0 0

0 1 0

>> cond(A)

ans =

1.9983e+16
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9. Antag att du ska beräkna krafterna som verkar i ett fackverk. Detta gene-
rerar ett ekvationssystem som ska lösas där högerledet inneh̊aller de yttre
krafter som verkar p̊a fackverket. Matrisens konditionstal ond1(A) � 103.
Du har följande högerled (enbart tv̊a yttre krafter som verkar)

b =

0

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

�

0
...
0

5000
0

6000
0
...
0

1

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

där krafterna mäts i Newton. Det är en noggrannhet p̊a �0:005 p̊a det
mätinstrument som mäter krafterna. Det innebär allts̊a att krafterna kan
vara 5000�0:005 N och motsvarande för den andra kraften. Detta istället
för de som finns i b.

(a) Beräkna största möjliga relativa fel i högerledet i 1-norm.

(b) Man vill högst ha ett relativt fel i lösningen p̊a 1 %, dvs ett relativt
fel i x ska högst vara 0.01. Kommer det att fungera? Vad kan du f̊a
för relativt fel i x? (Använd 1-norm även här).

(c) Om konditionstalet var ca 106, skulle du fortfarande kunna uppfylla
relativt fel p̊a högst 1 %?

Obs! I den här uppgiften kan du bortse fr̊an avrundningsfel eftersom de
är s̊a sm̊a i jämförelse med mätfelet. Detta är ganska vanligt i praktiken.

10. I vissa tillämpningar kan man f̊a väsentligt kortare exekveringstid genom
att använda LU-faktorisering. I vilka situationer ger LU-faktorisering tids-
vinst? Uttryck tidsvinsten som en formel i termer av lämpliga parametrar.
Det krävs motivering, men inte härledning.

11. Laborationen som hör till det här kursblocket inneh̊aller bland annat ett
exempel som handlar om att simulera nerböjningen hos en trampolin som
belastas. I exemplet är den matematiska modellen efter diskretisering ett
lineärt ekvationssystem där koefficientmatrisen har bandstruktur.

Det är mycket vanligt att ekvationsssystem som förekommer i datorsimu-
leringar har s̊adana koefficientmatriser. Om man utnyttjar koefficientma-
trisens bandstruktur kan ett ekvationssystemet lösas betydligt snabbare
än om man använder den generella gausselimineringsalgoritmen för fulla
matriser.

Den här uppgiften g̊ar ut p̊a att studera detta närmare, för specialfallet d̊a
bandmatrisen är tridiagonal. Det innebär att i matrisrad k är det nollor i
kolonn 1 till och med k � 2 samt i kolonn k + 2 till och med n.

För att vi ska kunna utnyttja tridiagonaliteten för att lösa ekvationssy-
stemet snabbare m̊aste vi dessutom anta att koefficientmatrisen är s̊adan
att radpivotering inte kommer att leda till n̊agra radbyten. Under den-
na förutsättning kan man utnyttja den tridiagonala strukturen, p̊a s̊a vis
att man undviker att nollställa matriselement som redan fr̊an början har
värdet 0.

Skissa en pseudokod för att lösa ekvationssystemet Ax = b p̊a detta ef-
fektiva sätt om A är tridiagonal och inga radbyten kommer att behövas.
Om du är van programmerare kan du gärna försöka uttrycka algoritmen i
Matlab ocks̊a.
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12. Visa att om man specialanpassar gausselimineringen som i föreg̊aende upp-
gift, s̊a blir komplexiteten för att LU-faktorisera en tridiagonal n�n-matris
ca 3n flyttalsoperationer.

13. Om du är van programmerare kan du fundera p̊a hur LU-faktorisering
med radpivotering skulle kunna implementeras effektivt, utan att explicita
radbyten behöver genomföras. I stället skulle man ha en heltalsvektor
piv för att h̊alla reda p̊a ordningen mellan raderna i matrisen. Skissa en
pseudokod för LU-faktorisering under dessa förutsättningar.

14. Om du har löst föreg̊aende uppgift kan du nu skissa algoritmen för att
givet L, U och piv lösa ekvationssystemet Ax = b. OBS! Du ska inte
ställa upp matrisen P utan i stället använda vektorn piv.
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Algoritm för ”naiv Gausselimination”:

function x = GaussNaive(A, b)

% GaussNaive: naive Gauss elimination (Gauss elimination without pivoting).

% x = GaussNaive(A, b)

% Input:

% A = coefficient matrix

% b = right hand side

% Output:

% x = solution vector

[m, n] = size(A);

if m ~= n

error(’Matrix A must be square’);

end

nb = n+1;

Aug = [A b];

% Forward elimination

for k = 1:n-1

for i = k+1:n

factor = Aug(i,k)/Aug(k,k);

Aug(i,k:nb) = Aug(i,k:nb)-factor*Aug(k,k:nb);

end

end

% back substitution

x = zeros(n,1);

x(n) = Aug(n,nb)/Aug(n,n);

for i = n-1:-1:1

x(i) = (Aug(i,nb)-Aug(i,i+1:n)*x(i+1:n))/Aug(i,i);

end

Algoritm för bak̊atsubstitution:

function x = BackElim(U, y)

% backelim: Backward elimination U*x = y, where matrix U is upper triangular

% x = BackElim(U, y)

% Input:

% U = Upper triangular coefficient matrix

% y = right hand side

% Output:

% x = solution vector

[m, n] = size(U);

if m ~= n

error(’Matrix U must be square’);

end

% Backward elimination

x = zeros(n,1);

x(n) = y(n)/U(n,n);

for i = n-1:-1:1

x(i) = (y(i)-U(i,i+1:n)*x(i+1:n))/U(i,i);

end
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Integrering

Uppvärmning – obligatorisk

1. Beräkna integralen

I =

Z 1

0

x

2
e

x

dx

numeriskt med trapetsformeln. Använd steglängderna h = 1=2 och h =
1=4.

2. Beräkna samma integral som ovan men nu med Simpsons formel och
steglängden h = 1=4.

Medel – obligatorisk

3. Gör följande undersökningar utg̊aende fr̊an resultaten i uppgift 1.

(a) Just den här integralen kan beräknas analytiskt, med partialintegra-
tion, och har värdet e�2. Jämför trapetsformelns resultat i uppgift 1
med det exakta värdet p̊a integralen. Hur stort blev absoulutbelop-
pet av det absoluta felet för steglängden h = 1=2 respektive h = 1=4?
Med vilken faktor förbättrades noggrannheten i trapetsformeln när
steglängden halverades? Stämmer denna förbättringsfaktor med vad
du hade förväntat dig p̊a basis av teorin?

(b) De numeriska integreringsformlerna är tänkta att användas när den
exakta integralen är sv̊ar eller omöjlig att beräkna. D̊a har man allts̊a
ingen exakt lösning att jämföra med. Man vill änd̊a kunna avgöra hur
noggrann det beräknade, approximativa integralvärdet är. För tra-
petsformeln kan man använda tredjedelsregeln för att åstadkomma
en s̊adan uppskattning av felet. Använd nu tredjedelsregeln för att
uppskatta felet i det värde du fick med steglängden h = 1=4 i upp-
gift 1.

I just det här fallet vet vi ocks̊a hur stort felet verkligen är. Jämför
det verkliga felet med den uppskattning tredjedelsregeln gav. Verkar
tredjedelsregeln tillförlitlig?

(c) Tredjedelsregeln uppkommer som ett delresultat när man gör richard-
sonextrapolation utg̊aende fr̊an trapetsformeln. Själva extrapolatio-
nen best̊ar i att det beräknade trapetsvärdet korrigeras med det
uppskattade felet enligt tredjedelsregeln, vilket förmodas leda till en
förbättrad approximation av integralen.

Använd nu richardsonextrapolation p̊a de värden du fick i uppgift 1.
Blev resultatet en förbättrad approximation?

Jämför det approximativa integralvärde du nu f̊att fram med det svar
du fick i uppgift 2. Hur förh̊aller sig dessa värden till varandra?

4. För en funktion f(t) har man mätt upp följande mätvärden

t 0 0.125 0.25 0.375 0.5
f(t) 1.00 1.13 1.28 1.45 1.65

(a) Beräkna integralen, dvs
R 0:5

0
f(t) dt med trapetsmetoden, steglängd

h = 0:125.

(b) Lös samma problem med Simpsons metod.

(c) Antag att noggrannheten ska förbättras med en faktor 16. Hur m̊anga
fler mätvärden behövs i (a) respektive (b)?
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5. Sist i denna workout finns en algoritm i form av en Matlab-funktion, trap.
För att öva dig i att följa programmeringskod, torrexekvera det för inte-
gralen i uppgift 1, med n = 2.

Om du är nybörjare i programmering ska du hoppa över de inledande
if-satserna och börja vid x = a.

N̊agra kommentarer: varargin st̊ar för frivilliga extraparametrar. nargin

innh̊aller ett heltalsvärde som är antalet parameterar som användaren
faktiskt skickade in fr̊an det anropande programmet.

Intensiv

6. Hur liten steglängd skulle vi behöva med trapetsmetoden för att f̊a sex
korrekta decimaler i beräkningen av integralen I ovan? Utg̊a fr̊an felupp-
skattningen i uppgift 3c ovan.
Vilken steglängd skulle behövas för den noggrannheten om vi istället
använde Simpsons formel? Antag att integranden kan evalueras s̊a nog-
grant att vi kan bortse fr̊an felet i funktionsberäkningarna och bara behöver
ta hänsyn till diskretiseringsfelet.

7. I laborationen till detta kursblock ing̊ar bland annat ett exempel med vat-
tenströmning i en cylindrisk vattenledning. Flödesvolymen per tidsenhet,
Q, beräknas ur följande formel:

Q =

1
Z

0

2�rvdr:

Längdskalan är här satt s̊a att vattenledningens radie är 1. Med r avses
koordinaten i radiell riktning, s̊a att r = 0 motsvarar rörets mitt och r = 1
dess vägg. Strömningshastigheten betecknas med v och beror p̊a r.

I laborationen var strömningshastigheten given som en formel. Nu tänker
vi oss istället att strömningshastigheten v mäts genom att sensorer place-
ras radiellt i ett tvärsnitt av röret.

De uppmätta värdena (i lämpliga enheter) framg̊ar nedan:

r 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0
v 1.00 0.93 0.74 0.43 0.00

Hastighetsvärdena v är avrundade till det antal decimaler som sensorernas
mätnoggrannhet medger.

(a) Använd samtliga de givna mätvärdena och numerisk kvadratur för
att beräkna ett approximativt värde p̊a Q. Välj själv en av de kvad-
raturformler som har ing̊att i kursen.

(b) Resultatet av din beräkning ovan blir att Q approximeras med ett
värde Q̃. Gör en välgrundad uppskattning av antalet korrekta deci-
maler i Q̃. Som motivering räcker hänvisning till kända formler, utan
att dessa behöver härledas.

8. Härled de formler som du använde i deluppgift b) ovan.

9. Härled trapetsformeln genom att ansätta

Z

b

a

f(x)dx � a0f(x0) + a1f(x1)

och bestämma koefficienterna a0 och a1 s̊a att formeln blir exakt för ett
förstagradspolynom.
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10. Om du är van programmerare kan du nu ta ytterligare en titt p̊a algo-
ritmen för trapetsformeln nedan. Ett alternativt sätt att implementera
trapetsformeln i Matlab skulle kunna vara följande: Skapa en vektor av x-
värden genom att använda linspace. Skapa en vektor av funktionsvärden
genom att tillämpa func p̊a x-vektorn. Skapa en vektor som inneh̊aller ko-
efficienterna i trapetsformeln. Beräkna trapetsvärdet som skalärprodukten
mellan koefficientvektorn och funktionsvärdesvektorn.

Skriv en alternativ version av trap enligt ovanst̊aende idé.

Algoritm för Trapetsformeln:

function I = trap(func, a, b, n, varargin)

% trap: composite trapezoidal rule quadrature

% I = trap(@func, a, b, n, p1, p2,...);

% Input:

% func = name of function to be integrated

% a, b = integration limits

% n = number of segments (default = 100)

% p1, p2,... = additional parameters used by func

% Output:

% I = integral estimate

if nargin<3

error(’At least 3 input arguments required’);

end

if ~(b>a)

error(’Upper bound must be greater than lower’);

end

if (nargin<4) || isempty(n)

n = 100;

end

x = a; h = (b-a)/n;

s = func(a,varargin{:});

for i = 1:n-1

x = x + h;

s = s + 2*func(x, varargin{:});

end

s = s + func(b, varargin{:});

I = (b-a)*s/(2*n);
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Ickelinjära ekvationer

Uppvärmning – obligatorisk

1. Den icke-linjära funktionen f(x) = e

x

� 3x = 0 har följande graf

0 0.5 1 1.5 2
−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

ex − 3x

Hitta den rot som ligger mellan 0 och 1.

(a) Lös problemet med bisektionsmetoden. Välj startintervallet [0:5; 0:8].
Den beräknade lösningen ska approximera den exakta med minst en
korrekt decimal. Följ algoritmen i detalj, kontrollera stoppvillkoret
efter varje iteration och avbryt när stoppvillkoret uppfylls.

(b) Lös samma problem med Newton-Raphsons metod s̊a att den beräknade
lösningen approximerar den exakta med minst tv̊a korrekta decima-
ler. Välj lämplig startapproximation utg̊aende fr̊an plotten. Följ al-
goritmen i detalj och avbryt när stoppvillkoret uppfylls.

MATLABs fzero ger roten 0:619061. Du kan i efterhand jämföra dina
resultat med detta. I ovanst̊aende algoritmer anses det ej känt.

Medel – obligatorisk

2. En sfärisk tank ska inneh̊alla vatten. Vattenvolymen som tanken kan in-
neh̊alla kan beskrivas med

V = �h

2 3R� h

3
;

där V är volymen (m3), R är sfärens radie (m) och h är vattnets höjd
(djupet) i tanken (m).
Om R = 3 och tanken ska inneh̊alla 30 m3, vilket djup m̊aste man fylla
tanken, dvs vilken höjd p̊a vattenniv̊an.

(a) Formulera Newton-Raphsons metod för att lösa problemet.

(b) Starta med startgissningen h0 = 1:5 och utför n̊agra iterationer. Re-
sultatet ska ha s̊a pass m̊anga korrekta siffror s̊a att höjden har kor-
rekt antal centimeter.
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3. Vi fortsätter med samma ekvation som i föreg̊aende uppgift. Om du ska
lösa den i Matlab är det enklast att använda Matlabs inbyggda kommando
fzero.

(a) Första steget blir i s̊a fall att skriva en egen Matlab-funktion som
beskriver ekvationen ovan. Hur skulle den funktionen se ut?

(b) När du har skapat den funktion som beskriver ekvationen, s̊a kan du
lösa problemet med fzero. Skriv den instruktion i Matlab, som gör
att ekvationen löses och resultatet lagras i variabeln h.

Intensiv

4. Vilka sv̊arigheter skulle kunna uppst̊a när man löser problemet i uppgift 1
med Newton-Raphsons metod?

5. Antag att vi i uppgift 1 istället skulle vilja ha lösningen med minst tolv
korrekta decimaler. Hur m̊anga ytterligare iterationer skulle d̊a behövas
med bisektionsmetoden respektive Newton-Raphsons metod? Du ska be-
svara fr̊agan utan att genomföra n̊agra ytterligare iterationer. Det gäller
att i stället utnyttja teoretiska samband.

6. Miniräknare använder ibland Newton-Raphsons metod för att beräkna
kvadratroten av positivt tal y, dvs x =

p

y. Härled en formel för detta,

dvs för beräkning av f(x) = x

1=2. Beräkna sedan
p

3 med denna metod.
Använd t ex startvärde x0 = 3 och itererar tills 3 signifikanta siffror är
korrekta.

7. Sist i det här häftet visas ett exempel p̊a hur bisektionsmetoden kan im-
plementeras i Matlab. Sätt dig in i programmet i detalj, genom att torrex-
ekvera det för problemet i uppgift 1.

8. I koden för bisektionsmetoden (enligt föreg̊aende uppgift) används ett
stoppvillkor som baseras p̊a uppskattning av det absoluta felet. Visa att
den formel som används för beräkning av fel i detta program verkligen
är en uppskattning av det relativa felet.

9. Man skulle kunna kombinera Newton-Raphsons metod och bisektionsme-
toden till en ny algoritm enligt följande idé.

L̊at x(k) beteckna den approximativa lösningen efter k iterationer och l̊at
[a b] vara ett intervall i vilket s̊aväl den rätta lösningen som x

(k) finns. (Ite-
rationsprocessen inleds med att användaren ger ett intervall där lösningen
finns och x

(0) sätts till mittpunkten i det intervallet.)

Iteration k+1 börjar med att man med Newton-Raphsons metod beräknar
en tentativ ny approximation x̃

(k+1).

Därefter kommer en delalgoritm som undersöker om det tentativa värdet
blev ”tillräckligt bra”. I s̊a fall tilldelas x(k+1) värdet x̃(k+1) och intervallet
[a b] lämnas oförändrat.

Om å andra sidan det tentativa värdet bedöms vara d̊aligt, s̊a förkastas
det. D̊a genomförs i stället en iteration med bisektionsmetoden utg̊aende
fr̊an [a b] vilket leder till en halvering av sökintervallet, varefter x

(k+1)

sätts till mittpunkten i det nya intervallet.

Bedömningen av om det tentativa värdet är ”tillräckligt bra” ska g̊a ut
p̊a att undersöka om det nya värdet är en förbättring i förh̊allande till
föreg̊aende värde, x(k). Din uppgift blir att föresl̊a hur det skulle kunna
kontrolleras, under förutsättning att den exakta lösningen är okänd. Upp-
giften best̊ar av tv̊a delar: (i) föresl̊a en utformning av den delalgoritm
som ska undersöka om x̃

(k+1) är tillräckligt bra och (ii) ge en teoretiskt



12

grundad motivering till ditt förslag (härledning eller annan övertygande
argumentation byggd p̊a teoretiska överväganden).

Matlabfunktion för Bisektionsmetoden:

function [x, fx, fel] = bisektion(f, x0, tol)

% [x, fx, fel] = bisektion(@f, [a b] tol);

% [x, fx, fel] = bisektion(@f, [a b]);

% Hittar nollställe till funktionen f(x) med Bisektionsmetoden.

% Funktionen f(x) definieras i f, [a b] är startintervall, och tol är

% toleransen. Om tol inte ges används 1e-4 som tolerans.

% x är nollstället, fx funktionsvärdet i nollstället, fel en vektor med det

% uppskattade felet i varje iteration.

if nargin < 4

tol = 10^(-4);

end

xl = x0(1);

xu = x0(2);

if sign(f(xl))==sign(f(xu))

disp(’Funktionsvärdet i ändpunkterna måste ha olika tecken’);

fx = []; x =[]; fel = [];

return;

end

niter = 1;

fel = 1;

while fel > tol

xr = xl + (xu - xl)/2;

x = xr; % Lagra som ny approximation

if sign(f(xl)) == sign(f(xr))

xl = xr;

else

xu = xr;

end

fel = abs(xu - xl);

niter = niter + 1;

end

fx = f(x); % beräkna funktionsvärdet i nollstället


