
De	Bisectie	methode
De bisectie methode uitgelegd met een makkelijk voorbeeld

De bisectie methode is een recursieve methode om punten van een functie te gaan afschatten. Hierbij
gaat men de functiewaarde van 2 x-waarden vergelijken. We doen dit door de functiewaarde te
vergelijken met het gezochte punt. Een voorbeeld we willen weten wat de x-waarde van het rechtse
nulpunt in de functie y = x² - 2 is. We nemen het interval [-1,5;1,5]

Zoals we op de figuur kunnen zien bevinden zich er twee nulpunten tussen x=-1,5 en x=1,5, namelijk

als = √2 en als = −√2 wie zien ook duidelijk op de grafiek dat beide functie waarde boven de
gezochte functie waarde liggen. Hieruit blijkt dat we in dit geval dus 2 of een even aantal nulpunten
moeten hebben. Het is duidelijk dat dit aantal ook 0 kan zijn denk bijvoorbeeld aan de functie y = x²+2
en doe daar het zelfde voor.

Indien we nu het interval [0;1,5] nemen, merken we dat de ene functie waarde kleiner is dan ons
gezochte en het andere groter is. We zien op de grafiek dat er zich een nulpunt bevindt tussen deze
twee x-waarden. Het is makkelijk in te zien dat dit er meerdere kunnen zijn maar dat dit altijd een
oneven aantal zal moeten zijn.

Nu moeten we ons interval verkleinen, dit doen we door het gemiddelde van de twee grenspunten te
bereken en dit nieuwe punt te gaan vergelijken met een van onze oorspronkelijke grenspunten.  Laten

we het eerste voorbeeld terug nemen
( , , ) = 0. Dus dan wordt onze tweede stap het tweede

voorbeeld. We gaan dus steeds recursief onze grenzen van ons interval aanpassen, totdat we de
gewenste nauwkeurigheid bekomen.

Bisectie methode op de functie = +
Wij zijn gaan zoeken of er nulpunten bestaan en zo ja waar ze zich bevinden voor de functie: = +sin en dit in het interval [0,10]

Als eerste stap hebben we de waarde berekend voor 0 en 10. Voor 0 bekwamen we 0,5 en voor 10
bekwamen we -0,292540926. Dit betekent dat er zich minimum 1 nulpunt bevindt tussen deze twee



functiewaarde. Het kan ook zijn dat er zich 3,5,7,2n+1 met n een natuurlijk getal. Om te weten hoeveel
nulpunten er zich tussen x=0 en x=10 bevinden hebben we deze vergelijking eerst geplot.

Zoals op de grafiek te zien is, is er slechts een nulpunt tussen x=0 en x=10. Nu kunnen we verder
volgens de bisectie methoden gaan werken. Om de berekeningen gemakkelijk te kunnen uitvoeren
maken we gebruik van Excel. Hieronder worden de formules weergegeven die gebruikt worden.

Bisectiemethode

X1 gemiddelde X2 y(X1) y(gem) y(X2)
0 =(E6+G6)/2 10 = y(X1) = y(gem) =y(X2)

=ALS(I6>0;F6;E6) =(E7+G7)/2 =ALS(I6>0;G6;F6) = y(X1) =y(gem) =y(X2)
=ALS(I7>0;F7;E7) =(E8+G8)/2 =ALS(I7>0;G7;F7) = y(X1) = y(gem) =y(X2)



Door gebruik van deze formules bekomen we volgende tabel:

Bisectiemethode

X1 gemiddelde X2 y(X1) y(gem) y(X2)
0 5 10 0,5 2,119363 -0,29254
5 7,5 10 2,119363 -0,53986 -0,29254
5 6,25 7,5 2,119363 0,539663 -0,53986

6,25 6,875 7,5 0,539663 -0,11809 -0,53986
6,25 6,5625 6,875 0,539663 0,185266 -0,11809

6,5625 6,71875 6,875 0,185266 0,026499 -0,11809
6,71875 6,796875 6,875 0,026499 -0,04764 -0,11809
6,71875 6,7578125 6,796875 0,026499 -0,01102 -0,04764
6,71875 6,73828125 6,757813 0,026499 0,007627 -0,01102

6,738281 6,748046875 6,757813 0,007627 -0,00173 -0,01102
6,738281 6,743164063 6,748047 0,007627 0,002943 -0,00173
6,743164 6,745605469 6,748047 0,002943 0,000607 -0,00173
6,745605 6,746826172 6,748047 0,000607 -0,00056 -0,00173
6,745605 6,74621582 6,746826 0,000607 2,33E-05 -0,00056
6,746216 6,746520996 6,746826 2,33E-05 -0,00027 -0,00056
6,746216 6,746368408 6,746521 2,33E-05 -0,00012 -0,00027
6,746216 6,746292114 6,746368 2,33E-05 -5E-05 -0,00012
6,746216 6,746253967 6,746292 2,33E-05 -1,3E-05 -5E-05
6,746216 6,746234894 6,746254 2,33E-05 5,07E-06 -1,3E-05
6,746235 6,746244431 6,746254 5,07E-06 -4E-06 -1,3E-05
6,746235 6,746239662 6,746244 5,07E-06 5,12E-07 -4E-06
6,74624 6,746242046 6,746244 5,12E-07 -1,8E-06 -4E-06
6,74624 6,746240854 6,746242 5,12E-07 -6,3E-07 -1,8E-06
6,74624 6,746240258 6,746241 5,12E-07 -5,7E-08 -6,3E-07
6,74624 6,74623996 6,74624 5,12E-07 2,27E-07 -5,7E-08
6,74624 6,746240109 6,74624 2,27E-07 8,5E-08 -5,7E-08
6,74624 6,746240184 6,74624 8,5E-08 1,37E-08 -5,7E-08
6,74624 6,746240221 6,74624 1,37E-08 -2,2E-08 -5,7E-08
6,74624 6,746240202 6,74624 1,37E-08 -4,1E-09 -2,2E-08
6,74624 6,746240193 6,74624 1,37E-08 4,85E-09 -4,1E-09

Conclusie
Uit deze tabel kunnen we afleiden dat het nulpunt zich zal bevinden rond x=6.746240, dit is slechts
een benadering van de echte x-waarde, deze hebben we verkregen na een aantal iteraties van de
bisectie methode.



Berekeningen	voor	de	optimale	gear	ratio
Door de berekeningen met matlab is hierboven de optimale gear ratio en de
bijhorende straal van de wielen experimenteel bepaald door verschillende
waarden te kiezen en het optimum af te leiden. Met gebruik van deze
parameters worden de versnelling en de verplaatsing van de SSV numeriek
berekend.

De energievergelijking
De verplaatsing s(t), de snelheid v(t), de back emf E(t) en de uitgangsstroom
i(t) staan in functie van de tijd. Om deze te berekenen maken we gebruik
van de energievergelijking. Er zijn verschillende energieën betrokken.

 De kinetische energie: = ²( )
 Verandering in potentiele energie: = ( ) ∗ ( )
 Gedissipieerd vermogen:(P=F*v(t)): cos( ) ∗ ( ); ∗ ³( )
 Input arbeid (W=Uit): ( ) ( ) ∗

Hoewel de zonnewagen energieverliezen bevat wordt een redelijke
benadering van de energie functie gegeven door de tweede wet van
Newton. Namelijk de verandering van de beweging is recht evenredig met
de resulterende kracht en volgt de rechte lijn waarin de kracht werkt.
Hieronder wordt de energiefunctie van de SSV weergegeven.

( ) = (sin( ) − cos( ) ∗ ) + ( ) ∗ ( )∗ ( ) − ∗ ²( )2
Waarbij:

( ) = ∗ = .Ф ∗ 60 ∗ ( ) ∗ 2( ) = – ∗ ( ) – 1 = – ∗ ( ( ( ) ( ) ) – 1)



Numerieke methode
Allereerst worden alle parameters bepaald door meting en door voorgaande
berekeningen. Alle parameters worden weergegeven in onderstaande tabel.
Dit is stap 1.Stap 1

Zonnepaneel Slope
Isc( kortsluitstroom) 0,6 A G(valversnelling) 9,81 m/s²
Is (saturatiestroom) 0,00000001 A Α(hoek van de helling) 0,1253 radialen
Ur (thermisch voltage) 0,0257 V Luchtweerstand
m (diodefactor) 1,1 Cw 1,05
N ( aantal zonnecellen) 15 A 0,02

DC-motor ρ(dichtheid lucht) 1,293
R(interne weerstand) 3,32 ohm rolling resistance
Kt( torque constant) 8,55 mNm/A Crr(wrijvingsweerstand) 0,012
Ra(inwendige weerstand motor) 3,32 Ohm SSV
Ke (inverse van de torque constante) 1120 rpm/V M(totale massa) 0,75 kg
Ce*φ 0,00089285 V/rpm r(straal wiel) 0,035 m

Gear ratio 7,5

En als initiele waarden s(0) = 0; v(0) = 0; i(0) = 0.6; E(t) =0. De initiele
waarden voor de snelheid en verplaatsing zijn nul aangezien het wagentje
vanuit rust in de beginpositie vertrekt. En de initiele waarde van de
uitgangsstroom is gelijk aan de kortsluitstroom. De back emf wordt
berekend volgens de volgende formule:

(0) = .Ф ∗ 60 ∗ (0) ∗ 2 = 0.00089285 ∗ 60 ∗ 0 ∗ 7.52 ∗ ∗ 0.035 = 0Stap 2
Met behulp van deze beginwaarden kunnen we de versnelling in het eerste interval [0,0.2]
berekenen. Hierbij wordt een benadering toegepast aangezien de versnelling in dit interval geen
constante is. Hoe kleiner dit interval hoe nauwkeuriger de berekeningen.

Deze formule moet vereenvoudigd worden voor t= 0 aangezien we niet
door nul kunnen delen. Na invullen van de formule voor E(0) valt v(0) weg.

(0) = (sin( ) − cos( ) ∗ ) + (0) ∗ (0)∗ (0) − ∗ (0)2
(0) = (sin( ) − cos( ) ∗ ) + (0) ∗ .Ф ∗ 60 ∗ (0) ∗ 2∗ (0) − ∗ (0)2= (sin( ) − cos( ) ∗ ) + (0) ∗ .Ф ∗ 60 ∗ 2 − ∗ (0)2 = 2.57 ²



Met behulp van deze waarde voor de versnelling worden de initiële waarden
voor het volgende interval [0.2,0.4] berekent.Stap 3
Hieronder worden de formules weergegeven voor respectievelijk v(0,2),
s(0,2) en E(0,2) te berekenen.(0,2) = (0) + (0) ∗ 0,2 = 0.51(0.2) = (0) + (0) ∗ 0.2 + (0) ∗ 0.22 = 0.10(0.2) = .Ф ∗ 60 ∗ (0.2) ∗ 2 = 0.94Stap 4
Om de laatste initiële waarde te berekenen i(0.2) wordt de bisectiemethode
toegepast. Er wordt een waarde gezocht waarvoor:

– ∗ ( ( . ) ( . ) ) – 1 − (0.2) = 0
Bisectiemethode i(0,2)

X1 gemiddelde X2 y(X1) y(gem) y(X2)
0,2 2,1 4 0,399999839 -1,96581459 -1344643,149
0,2 1,15 2,1 0,399999839 -0,55027417 -1,965814589
0,2 0,675 1,15 0,399999839 -0,07500665 -0,550274168
0,2 0,4375 0,675 0,399999839 0,162498964 -0,075006651
0,4 0,55625 0,675 0,162498964 0,043747375 -0,075006651
0,6 0,615625 0,675 0,043747375 -0,01562918 -0,075006651
0,6 0,5859375 0,615625 0,043747375 0,014059188 -0,015629179
0,6 0,60078125 0,615625 0,014059188 -0,00078497 -0,015629179
0,6 0,593359375 0,60078125 0,014059188 0,006637115 -0,00078497
0,6 0,597070313 0,60078125 0,006637115 0,002926074 -0,00078497
0,6 0,598925781 0,60078125 0,002926074 0,001070552 -0,00078497
0,6 0,599853516 0,60078125 0,001070552 0,000142791 -0,00078497
0,6 0,600317383 0,60078125 0,000142791 -0,00032109 -0,00078497
0,6 0,600085449 0,600317383 0,000142791 -8,9149E-05 -0,000321089
0,6 0,599969482 0,600085449 0,000142791 2,6821E-05 -8,91491E-05
0,6 0,600027466 0,600085449 2,6821E-05 -3,1164E-05 -8,91491E-05

Bij benadering is i(0.2) = 0.60A.Stap 5
Hierna wordt de versnelling voor het volgende tijdsinterval [0.2,0.4]
berekend.



(0.2) = (sin( ) − cos( ) ∗ ) + (0.2) ∗ (0.2)∗ (0.2) − ∗ (0.2)2 = 2.57 ²



Stap 6
Berekenen van de initiele waarden voor t = 0.4.(0,4) = (0.2) + (0.2) ∗ 0,2 = 0.51(0.4) = (0.2) + (0.2) ∗ 0.2 + (0.2) ∗ 0.22 = 0.30(0.4) = .Ф ∗ 60 ∗ (0.4) ∗ 2 = 0.94(0.4) = 0.60 ( ℎ )

Bisectiemethode i(0,4)

X1 gemiddelde X2 y(X1) y(gem) y(X2)
0,2 2,1 4 0,399998525 -5,75896548 -12294110,14
0,2 1,15 2,1 0,399998525 -0,55250673 -5,758965483
0,2 0,675 1,15 0,399998525 -0,07506081 -0,552506731
0,2 0,4375 0,675 0,399998525 0,162490528 -0,075060815
0,4 0,55625 0,675 0,162490528 0,043725999 -0,075060815
0,6 0,615625 0,675 0,043725999 -0,01566321 -0,075060815
0,6 0,5859375 0,615625 0,043725999 0,014032218 -0,015663205
0,6 0,60078125 0,615625 0,014032218 -0,00081526 -0,015663205
0,6 0,593359375 0,60078125 0,014032218 0,006608532 -0,000815263
0,6 0,597070313 0,60078125 0,006608532 0,002896648 -0,000815263
0,6 0,598925781 0,60078125 0,002896648 0,001040696 -0,000815263
0,6 0,599853516 0,60078125 0,001040696 0,000112717 -0,000815263
0,6 0,600317383 0,60078125 0,000112717 -0,00035127 -0,000815263
0,6 0,600085449 0,600317383 0,000112717 -0,00011928 -0,000351273
0,6 0,599969482 0,600085449 0,000112717 -3,2804E-06 -0,000119278
0,6 0,599911499 0,599969482 0,000112717 5,47184E-05 -3,28036E-06

Hierna worden de laatste twee stappen herhaald tot aan de gewenste
eindtijd. De resultaten worden weergegeven hieronder.

Numerieke berekeningen
Hoe kleiner het gekozen interval hoe nauwkeuriger de berekeningen. De
reden hiervoor is dat de versnelling als een constante wordt benadert wat
niet overeenstemt met de werkelijkheid. Hoe kleiner het interval hoe
minder deze fout invloed heeft op de eindresultaten. Hieronder worden de
resultaten weergegeven met respectievelijk 0.2 en 0.1 als grootte van het
interval.



Tijd afstand s(t) snelheid v(t) terminal current i(t) E(t) versnelling a(t)
0 0 0 0,6 0 2,570797351

0,2 0,102831894 0,51415947 0,600027466 0,939379208 2,568172447
0,4 0,308390686 1,02779396 0,599969482 1,877799266 2,559966752
0,6 0,616348148 1,53978731 0,599679565 2,813220932 2,545874914
0,8 1,026140607 2,048962293 0,597360229 3,743493386 2,521618683
1 1,536797812 2,553286029 0,60005188 4,66490252 2,504542085
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Tijd afstand s(t) snelheid v(t) terminal current i(t) E(t) versnelling a(t)
0 0 0 0,6 0 2,570797351

0,1 0,025707974 0,257079735 0,600056458 0,469689604 2,57026193
0,2 0,077118566 0,514105928 0,600056458 0,939281386 2,568243632
0,3 0,154211595 0,770930291 0,59998579 1,40850442 2,564711009
0,4 0,256951735 1,027401392 0,599958801 1,877082038 2,559948947
0,5 0,385291363 1,283396287 0,599895287 2,344789618 2,553770816
0,6 0,5391687 1,538773369 0,599697685 2,811368442 2,545950838
0,7 0,718505545 1,793368452 0,599099731 3,27651854 2,535856021
0,8 0,923200951 2,046954055 0,597360229 3,739824296 2,521702439
0,9 1,153113381 2,299124298 0,592377281 4,200544166 2,498404459
1 1,408009855 2,548964744 0,579744148 4,65700745 2,455296435
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