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NEMLINEÁRIS EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK NUMERIKUS MÓDSZEREI 

III. Érintőparabola MÓDSZER EGYENLETEKRE

1. A MÓDSZER ISMERTETÉSE

Ennél a módszernél lépésenként nem az érintő egyenest, hanem egy megfelelő érintőparabolát használunk fel.

Legyen adott az  nemlineáris egyenlethez az  intervallum és legyen . (Az  nem

komoly megkötés, mert  esetén a  egyenletre teljesül a pozitivitás.) A  pontban (ha 

 deriválható -nél ) végtelen sok olyan érintőparabolát illeszthetünk  görbéjéhez, amely metszi az -

tengelyt. A további  pontokban hasonló a helyzet. A fentiek illusztrálására tekintsük az alábbi ábrát:

Érintőparabolák

Ugyanis a  függvények bármelyikének a képe parabola és 

.  miatt pedig az tengelyt két pontban metszi mindegyik parabola. Mivel az

-ben keresünk gyököt, a bal oldali metszéspontot vesszük figyelembe.

A egyenletből a módszer formulája

A következő tétel megadja, hogy milyen  értékekkel célszerű használni a módszert.

 

TÉTEL

Az  nemlineáris egyenlet esetén legyen  kétszer folytonosan deriválható az 

 intervallumon, legyen  és tegyük fel, hogy

Akkor az választással a módszer konvergál a -hez legközelebb levő -beli

gyökhöz, ha tartalmaz gyököt, ellenkező esetben pedig véges számú lépés után .



 

  

 

MEGJEGYZÉS

Tételünkből kiolvasható, hogy az érintőparabola módszer nagyon enyhe feltételek mellett jól használható
"indító-módszerként." (Egy megfelelő  értéket becsléssel kell általában előállítani.) Érdemes megjegyezni,
hogy tételünk feltételeit kiegészítve az  háromszor is deriválható és  feltételekkel, azt

mondhatjuk, hogy léteznek  számok, amelyekre

tehát a  gyöktől való eltérés (a hiba) legfeljebb és legalább ,,négyzetesen csökken", azaz a konvergencia
rendje mindig 2. Utóbbi észrevételünk arra utal, hogy az érintőparabola módszer "befejező-módszerként" is
elfogadhatóan használható.

  

 

NUMERIKUS PÉLDA

Adott az  egyenlet. Adjunk meg egy-egy olyan intervallumot, mely az egyenlet két

legnagyobb gyökét tartalmazza, majd határozzunk meg mindkét esetben olyan  értéket, mellyel az
érintőparabola módszer konvergens!

Az egyenletet  alakba átrendezve és ábrázolva leolvasható, hogy a keresett két gyökre fennáll,

hogy  és 

Gyökök grafikus behatárolása

Mivel , ezért

   esetén 

   esetén 

2. FELADATOK

Megoldások:        láthatók       nem láthatók



1. Adott az

egyenlet.

a.) Mutassa ki, hogy az egyenletnek van gyöke a  intervallumon.

 

, tehát van gyök

b.) Adja meg  értékét!

 

c.) Adjon meg egy megfelelő értéket!

 

=3.42

d.) Számoljon két iteráltat, a számításokat =3.42 értékkel végezve!

 

2. Az alábbi egyenletek esetén határozza meg  értékét az érintőparabola módszerre vonatkozó tétel szerint a
megadott intervallumokra nézve!

a.)

 

b.) ;

 

c.)  .
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