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NEMLINEÁRIS EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK NUMERIKUS MÓDSZEREI 

II. NEWTON-MÓDSZER EGYENLETEKRE

1. A MÓDSZER ISMERTETÉSE

Tekintsük az  egyenletet, melynek valamely  gyökét megpróbáljuk oly módon megközelíteni, hogy az 

  függvény görbéjét  újra  és újra  helyettesítjük  az érintőjével. Az  -ból kiindulva a bal oldali ábra egy

sikeres, a jobb oldali pedig egy sikertelen próbálkozást mutat:

Sikeres közelítés (első ábra)  és sikertelen közelítés (második ábra)

A fentiekben geometriai alapon bemutatott közelítést úgy is tekinthetjük, hogy a gyök -edik közelítését úgy

kapjuk a -adik közelítésből, hogy  -et sorba fejtjük az  helyen és csak a lineáris tagig vesszük figyelembe

a sorát.

Ilymódon könnyen megkaphatjuk a módszer formuláját, mivel  az

lineáris egyenlet megoldása. Ha minden -ra létezik megoldása ennek az egyenletnek, akkor

  

s ezzel megadtuk a Newton-módszer formuláját.

A következő tétel a Newton-módszer konvergencia feltételeit ill. a módszer hibaképletét adja meg.

 

TÉTEL

Az  egyenlet esetén  legyen kétszer folytonosan deriválható az  intervallumon

és tegyük fel, hogy -ben van gyök, továbbá ,  . Akkor 

 esetén -ból,  esetén -ből  indulva,  a

Newton-módszer az egyetlen -beli  gyökhöz tart, továbbá



ahol  és  .

  

 

MEGJEGYZÉSEK

1.  A  tételben  szereplő   feltétel érdemben nem oldható fel módszerünknél, mivel 

 esetén formulánk értelmetlenné válik. A Newton-módszer használhatóságának ez a feltétel

azért  is  alapvető  korlátot  szab  (lásd  korábbi  ábra),  mert  a módszer a szélsőértékhelyek környezetében
"elakadhat". Ugyanakkor igaz, hogy  elég kis környezetében ,  szinte mindig teljesül a

gyakorlati feladatoknál.

2. Hibaképletünk azt fejezi ki, hogy az utolsó közelítés -től való eltérése az utolsó lépéshossz négyzetével

"arányos". Másfelől   miatt, hibaképletünket

alakban is írhatjuk, amely azt fejezi ki, hogy a hiba legalább "négyzetesen csökken", másképp mondva: a
módszer konvergencia-rendje legalább 2.

  

 

NUMERIKUS PÉLDA

Határozzuk meg az

egyenlet gyökét Newton-módszerrel  hibakorláttal!

1. A gyököt tartalmazó intervallum meghatározása

Ez történhet grafikusan és (vagy) értéktáblázattal. A grafikus ábrázolás a gyök durva behatárolását adja, míg
értéktáblázat segítségével ezt a behatárolást finomítjuk, tehát az intervallumot szűkítjük.

Jelen példánkban az eredeti egyenletet

alakban felírva és a két függvényt ábrázolva információt kapunk a gyök elhelyezkedéséről

A gyök grafikus meghatározása



Egyenletünknek tehát egy gyöke van, amely benne van az (1/3, 2) intervallumban. Az alábbi értéktáblázatból
látható, hogy a gyök eleme a (2/3, 1) intervallumnak is.

x 1/3 2/3 1

ln3x 0 0.69 1.10

1/x 3 1.50 1

2. A módszer konvergenciájára vonatkozó feltételek vizsgálata

   

Mivel  és , , ezért az  függvény a gyök közelében az alábbi alakú:

A függvény viselkedése a gyök közelében

Ezért a Newton-módszer jelen esetben az  választással konvergens. Mivel  a

vizsgált intervallumon és  szigorúan monoton csökkenő ( , ), ezért 

 Az  függvény a  intervallumon mindenhol negatív és szigorúan

monoton növekvő (  miatt), ezért az   függvény  viszont  szigorúan monoton  csökkenő,

tehát 

3. Az iteráltak számítása és hibabecslés

,  

,  

,  

Mivel az  eltérése az egyenlet gyökétől kisebb az adott   értéknél, ezért a gyök közelítő értékének  -



at tekintjük.

4. Az alábbi ábra az iterációs közelítések grafikus ábrázolását mutatja:

Az  egyenlet gyökének meghatározása Newton-módszerrel

Ebben a példában az iteráció leállítására ún. "stop-kritériumként" a módszer hibaképletét használtuk.

  

 

ANIMÁCIÓS PÉLDÁK

Az alábbi animációs példákon grafikusan is követhetjük a Newton-módszer lépéseit konvergens ill. divergens
esetben egyaránt.

1. Tekintsük a   egyenletet  a  [0,1]  intervallumon.  Gyakorlásként  ellenőrizzük, hogy a

konvergencia feltételei teljesülnek az adott intervallumon. Hét iterált számítását kísérhetjük figyelemmel az
alábbiakban.

 ANIMÁCIÓ



2. Mi  történik  kétszeres gyök esetén? Tekintsük a  következő példát, mely a   egyenlet

esetén határozza meg a gyököt!

 ANIMÁCIÓ

3. Annak illusztrálására, hogy tételünk elégséges feltételeket ad a módszer konvergenciájára, vizsgáljuk meg
mi történik, ha nem teljesülnek a konvergenciára vonatkozó feltételek. Tekintsük az  egyenletet

a [-1.5, 1.5] intervallumon, ahol nem teljesül az  feltétel.

a.) Az első animáción egy sikeres próbálkozást láthatunk.

 ANIMÁCIÓ





 

b.) A második egy sikertelen próbálkozást mutat be. Tehát ebben az esetben nem garantálható a módszer
konvergenciája.

 ANIMÁCIÓ





2. FELADATOK

Megoldások:        láthatók       nem láthatók

1. Adott az

nemlineáris egyenlet.

a.) Mutassa ki, hogy a  intervallumban van gyöke az egyenletnek!

b.) Ellenőrizze a konvergencia feltételeit, adja meg az iteráció kezdőpontját!

 

c.) Számolja ki  értékeit!

 

d.) Számolja ki az első iterált értékét!

 

e.) Adja meg az első iterált hibáját!

 

2. Tekintse az  egyenletet a  intervallumon !

a.) Teljesülnek a konvergencia feltételei az adott intervallumon?

 

Igen.

b.) Adja meg az iteráció kezdőpontját!

 

c.) Számolja ki  értékeit!

 

d.) Számítson ki egy iteráltat!

 



e.) Adja meg a hibáját!

 

3. Adott az

nemlineáris egyenlet. Számítsa ki a megoldását  hibakorláttal!

a.) Mutassa ki, hogy a  intervallumban van gyöke!

b.) Ellenőrizze a konvergencia feltételeit, adja meg az iteráció kezdőpontját!

 

c.) Számolja ki  értékeit!

 

d.) Számítsa ki az iteráltakat és azok hibáját!

 

e.) Hány iterált szükséges a hibakorlátnak megfelelő gyök kiszámításához?

 

Két iterált, mivel 

4. Oldja meg a  egyenletet a  intervallumon  hibakorláttal!

a.) Teljesülnek a konvergencia feltételei az adott intervallumon?

 

Igen

b.) Adja meg az iteráció kezdőpontját!

 

c.) Számolja ki  értékeit!

 



d.) Számítsa ki az iteráltakat és ellenőrizze a hibakorlátokat!

 

e.) Adja meg az adott hibakorlátnak megfelelő közelítő megoldást!

 

5. Az  nemlineáris egyenlet [a,b]-beli gyökét  pontossággal kívánjuk meghatározni. Az 

 függvény teljesíti a tétel feltételeit -n és . Adja meg a szükséges iterációs lépések számának

becslését!

 

6. Adott az  egyenlet.

a.) Vizsgálja meg, hogy az egyenlet gyökének Newton-iterációval való meghatározására alkalmas-e az [1,2]
intervallum?

 

Igen.

b.) Hány iterációs lépés után lesz a kapott eredmény hibája kisebb, mint ?

 

Három

c.) Adja meg a közelítő megoldást és annak hibáját!

 

,

7. Tekintse az  egyenletet!

a.) Adjon meg egy olyan intervallumot, amelyen a Newton-iterációt alkalmazva az biztosan konvergens lesz!

 



pl. [0, 1]

b.) A [0, 1] intervallumot véve alapintervallumként, melyik végpontból kell indítani az iterációt?

 

c.) Számoljon egy iteráltat!

 

8. Határozza meg, hány lépésre van szükség az   egyenlet  [1.2,  1.5]  intervallumba eső gyökének 

pontossággal való meghatározásához!

 

9. Oldja meg a  egyenletet Newton módszerrel az   értékből  kiindulva. Számoljon három

iteráltat!

 

10. Számoljon három iteráltat az  egyenlet esetén az

a.) ,

b.) ,

értékből kiindulva!

c.) Határozza meg a függvényértékeket is a közelítő gyök helyén!

 

a.)

b.)

c.) , .

11. Oldja meg az  egyenletet Newton-módszerrel az

a.)  értékből kiindulva, számoljon két iteráltat,

b.)  értékből kiindulva, számoljon öt iteráltat.

c.) Határozza meg a függvényértékeket is a közelítő gyök helyén!

 

a.) ,



b.)

c.) , .

12. Oldja meg az  egyenletet Newton-módszerrel az

a.)  értékből kiindulva, számoljon négy iteráltat,

b.)  értékből kiindulva, számoljon három iteráltat.

c.) Határozza meg a függvényértékeket is a közelítő gyök helyén!

 

a.) ,

b.) ,

c.) , .

13. Oldja meg az  egyenletet Newton-módszerrel az

a.)  értékből kiindulva, számoljon öt iteráltat,

b.)  értékből kiindulva, számoljon egy iteráltat,

c.) Határozza meg a függvényértékeket is a közelítő gyök helyén!

 

a.)

b.) ,

c.) , .

14. Oldja meg az  egyenletet Newton-módszerrel az

a.)  értékből kiindulva, számoljon öt iteráltat,

b.)  értékből kiindulva, számoljon négy iteráltat.

 

a.)

b.) .

15. Határozza meg  pontossággal az alábbi egyenletek gyökeit:

a.) , a két legkisebb pozitív gyököt;

b.) , a legnagyobb pozitív gyököt;

c.)  a negatív gyököt;

d.) , a legnagyobb pozitív gyököt;



 

a.) 1.57080, 3.90573 ; b.) 1.51213;  c.) -0.40103; d.) 3.78928.

16. Határozza meg a Newton-módszer alkalmazásával értékét!

a.) Írja fel azt a nemlineáris egyenletet, melynek  a megoldása.

b.) Keresse a megoldást a [6, 7] intervallumon az  pontból indítva az iterációt!

Két iteráltat számítson ki!
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