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NEMLINEÁRIS EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK NUMERIKUS MÓDSZEREI 

IV. FIXPONT ITERÁCIÓS MÓDSZER EGYENLETEKRE

1. A MÓDSZER ISMERTETÉSE

Tekintsük az  nemlineáris egyenletet. Alakítsuk át ezen egyenletet  ún. iterációs alakra. A

módszert az  alakú vagy ilyen alakra hozható egyenletekre fogjuk alkalmazni.

 

DEFINICIÓ

Az  pontot a  leképezés fixpontjának nevezzük, ha  teljesül.

A fentiekből kiderül, hogy az  egyenlet gyöke megegyezik az  egyenes és az  függvény

metszéspontjával.

Legyen  egy kezdő közelítése a gyöknek és képezzük az alábbi iterációs sorozatot:

 ..., ...

Bizonyos feltételek teljesülése esetén a fenti sorozat konvergál az  egyenlet  gyökéhez. Az alábbi

összetett ábrán négy különböző esetet ábrázolunk:

Konvergens és divergens iterációs sorozatok [i]



Az első két ábra konvergens módszert, míg a 3. és 4. ábra divergens változatot ábrázol. (Monoton ill. oszcilláló
iterációs sorozatokat látunk konvergens ill. divergens változatban.)

A következő tétel megadja a fixpont iteráció konvergenciájára vonatkozó feltételeket és a hibaképletet.

 

TÉTEL

Legyen  olyan függvény, melyre teljesülnek a  és 

 feltételek  esetén. Ekkor  értékre az  iteráció sorozat

lineáris sebességgel konvergál az  fixponthoz, azaz 

  

 

MEGJEGYZÉS

1. A módszer fenti hibaképlete átalakítható az alábbi alakra is

2. A gyakorlatban előfordul, hogy nem tudjuk  pontos értékét, vagy nem tudjuk, hogy az  pontból

kiindulva konvergens-e a módszer. Ekkor az alábbi két "stop" feltételt használhatjuk külön-külön vagy akár
együttesen is.

a.) , ahol ;

b.) , ahol  a maximális iteráció számot jelenti.

  

 

NUMERIKUS PÉLDA

Határozzuk meg az  egyenlet gyökét =  hibakorláttal!

1. A gyököt tartalmazó intervallum meghatározása

Rendezzük át a fenti egyenletet az  iterációs alakra. Ábrázoljuk a  és 

 függvényeket közös koordináta rendszerben. Az alábbi ábrából látható, hogy az eredeti egyenlet gyöke, azaz
a  függvény fixpontja benne van az  intervallumban.



Az  egyenlet gyökének meghatározása fixpont iterációval

2. Konvergencia feltételek vizsgálata

Vizsgáljuk meg a konvergencia feltételeket az  intervallumra nézve.

Mivel  és   esetén, ezért a

módszer konvergens az adott intervallumon.

3. Az iteráltak számítása és hibabecslés

Legyen  és a hibabecslést az

formulával végezzük. Ekkor

,

,

,

,

,

.

Mivel , ezért  a gyök adott hibakorlátnak megfelelő közelítő értéke.

Az alábbi ábrán az első két közelítés meghatározása látható grafikusan:



  

 

ANIMÁCIÓS PÉLDÁK

Az alábbi animációs példákon grafikusan is követhetjük a fixpont iteráció lépéseit konvergens ill. divergens
esetben egyaránt.

1. Tekintsük az  egyenletet.

a.) Az  pontból kiindulva számoljunk 9 iteráltat a gyök közelítésére! Ekkor a gyök baloldali

közelítését kapjuk meg monoton növekvő iterációs sorozattal,  értékkel.

 ANIMÁCIÓ




b.) Most indítsuk az iterációt az  pontból. Ekkor jobboldalról közelítjük az  pontos gyököt,

monoton csökkenő sorozattal, az  értékkel.

 ANIMÁCIÓ

2. Az egyenlet [0, 4] intervallumba eső gyökét közelítsük 9 iterált számításával a jobboldali

végpontból indulva. A konvergencia feltételei teljesülnek az adott intervallumon. Kísérjük figyelemmel az 
közelítő érték kiszámítását ún. oszcilláló konvergens sorozat esetén.

 ANIMÁCIÓ




 

3. Az  egyenletnek két gyöke van, .

a.) Indítsuk a fixpont iterációt első esetben az  pontból. Mit tapasztalunk? (

!!)

 ANIMÁCIÓ

b.) Nézzük mi történik, ha az  pontból indítjuk az iterációt?

 ANIMÁCIÓ





4. Tekintsük az  egyenletet, melynek pontos gyöke . Indítsuk az iterációt az 

 pontból. Divergens sorozatot kapunk, a konvergencia feltételek nem teljesülnek a gyök

környezetében!

 ANIMÁCIÓ





2. FELADATOK

Megoldások:        láthatók       nem láthatók

1. Oldja meg a  egyenletet a  intervallumon  hibakorláttal!

a.) Igazolja, hogy létezik gyök az adott intervallumban!

 

, tehát létezik gyök

b.) Teljesülnek a konvergencia feltételei az adott intervallumon?

 

Igen

c.) Adja meg  értékét!

 

d.) Számítsa ki az iteráltakat  kezdőpontból indulva és ellenőrizze azok hibáit!

 

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

 

2. Tekintsük az  egyenletet az  intervallumon.

a.) Igazolja, hogy létezik gyök az adott intervallumban!

 

, tehát létezik gyök

b.) Teljesülnek a konvergencia feltételei az adott intervallumon az  iterációs alakkal számolva?

 

Igen.



c.) Adja meg  értékét!

 

d) Számítsa ki az első iteráltat  kezdőpontból indulva!

 

e.) Adja meg a fenti iterált hibáját!

 

3. Oldja meg a  egyenletet a  intervallumon  hibakorláttal!

a.) Igazolja, hogy létezik gyök az adott intervallumban!

 

, tehát létezik gyök.

b.) Teljesülnek a konvergencia feltételei az adott intervallumon az  iterációs alakkal számolva?

 

Igen.

c.) Adja meg  értékét! (Használja a  becslést.)

 

d.) Számítsa ki az iteráltakat  kezdőpontból indulva és ellenőrizze azok hibáit!

 

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

 

4. Adott az  egyenlet.



a.) Igazolja, hogy létezik gyök a [-0.5, 0.5] intervallumban!

 

, tehát létezik gyök.

b.) Teljesülnek a konvergencia feltételei az adott intervallumon?

 

Igen.

c.) Adja meg  értékét!

 

d.) Határozza meg  értékét a bal oldali végpontból kiindulva!

 

e.) Adja meg a  értékét!

 

5. Adott az  egyenlet.

a.) Igazolja, hogy létezik gyök a [1, 2] intervallumban!

 

, tehát létezik gyök.

b.) Teljesülnek a konvergencia feltételei az adott intervallumon az  iterációs alakot használva?

 

Igen.

c.) Adja meg  értékét!

 

d.) Határozza meg  értékét a bal oldali végpontból kiindulva!

 

e.) Adja meg a  értékét!

 



6. Adott az  egyenlet.

a.) Igazolja, hogy létezik gyök a [-0.5, 0.5] intervallumban!

 

, tehát létezik gyök.

b.) Teljesülnek a konvergencia feltételei az adott intervallumon az  iterációs alakot használva?

 

Igen.

c.) Adja meg  értékét!

 

d.) Határozza meg  értékét a bal oldali végpontból kiindulva!

 

e.) Adja meg a  értékét!

 

7. Adott a  egyenlet.

a.) Igazolja, hogy létezik gyök a intervallumban!

b.) Teljesülnek a konvergencia feltételei az adott intervallumon?

 

Igen.

c.) Adja meg  értékét!

 

d.) Határozza meg  értékét a bal oldali végpontból kiindulva!

 



e.) Adja meg  értékét!

 

f.) Határozza meg  értékét a jobb oldali végpontból kiindulva!

 

g.) Adja meg  értékét!
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    [i] Forrás: http://pathfinder.scar.utoronto.ca/~dyer/csca57/book_P/node34.html

       Digitális Egyetem,  Copyright  ©  Mészáros Józsefné,   2011


	digitalisegyetem.uni-miskolc.hu
	Numerikus módszerek :: 4. Fixpont iterációs módszer egyenletekre


	5pbmc9bm8mc2hvd190YXNrPXllcwA=: 
	R1: on



