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NEMLINEÁRIS EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK NUMERIKUS MÓDSZEREI 

V. NEWTON-MÓDSZER EGYENLETRENDSZEREKRE

1. A MÓDSZER ISMERTETÉSE

Az

rövidebben

még rövidebben

nemlineáris egyenletrendszer esetén valamely kezdővektorból kiindulva képezzük -

et úgy, hogy az  függvényeket linearizáljuk az  körüli Taylor soruk konstans és elsőfokú tagjainak

a felhasználásával (a felületeket érintősíkjaikkal helyettesítjük), és az így kapott lineáris egyenletrendszer megoldását
(ha egyértelműen létezik) választjuk -nek.

Tehát -et az 

lineáris egyenletrendszer megoldása adja. Mátrixos alakban a lineáris egyenletrendszer az alábbi alakú:

Tehát (az  függvényrendszerhez tartozó Jacobi-mátrixot J-vel jelölve)

Ha létezik egyértelmű megoldás (azaz det ); akkor kifejezhetjük egyenletünkből -et, a 

 mátrix inverzének a felhasználásával

A Newton-módszer formulája tehát (  helyett -t,  helyett -et írva)



A módszert alapvetően a következő tétel jellemzi:

 

TÉTEL

Ha valamely  megoldásnak létezik olyan környezete, hogy ott az összes  

 parciális derivált folytonos, továbbá a  mátrix invertálható, akkor a Newton-

módszer elég közelről biztosan konvergens. Ha pedig z  említett környezetében a 
 parciális deriváltak is folytonosak, akkor

ahol c  pozitív konstans.

  

 

MEGJEGYZÉS

A gyakorlati számolás során nem célszerű az újabb közelítést az

képletből számolni (amely lépésenként egy -es mátrix invertálását is kívánja), hanem lineáris

egyenletrendszerünket célszerűbb megoldani az  isme-retlenekre nézve, ebből az 

 ismeretlenek azonnal adódnak. Ugyanis lineáris egyenletrendszerünk megoldása kevesebb munkát igényel,
mint a kérdéses invertálás.

  

 

NUMERIKUS PÉLDA

Adott egy kör és egy paraboloid az alábbi egyenletekkel:

            

      ,   és  

                         .

Határozzuk meg az adott görbe és felület távolságát!

A feladat tulajdonképpen két ponthalmaz - az egyik halmazt a kör pontjai, a másikat a paraboloid pontjai
alkotják - távolságának meghatározása. Két ponthalmaz távolsága defnició szerint: a két halmaz pontjait
összekötő szakaszok hosszának a minimuma.

A feladat az alábbi ábrán szemléltethető:



 

A két  ponthalmaz távolsága

A keresett távolság négyzete a következőképpen írható fel:

A D(t; u; v) függvénynek minimuma ott lehet, ahol:

A feladat egy nemlineáris egyenletrendszerre vezetett, melyet oldjunk meg Newton-módszerrel. Célszerűségi
okokból vezessük be az  vektort, ahol . Az iteráció kezdővektoraként

válasszuk az  vektort. A lépésenként megoldandó lineáris egyenletrendszert a következő

alakban használjuk:

ahonnan az  eltérés-vektort határozzuk meg. A  esetben az egyenletrendszer

megoldására

adódik, amelyből

Az iterációt folytatva

A módszer hibaképlete konkrét feladat megoldásánál nehézkesen alkalmazható. Ilyen esetekben a következő
egyszerű "stop feltételeket" szokás alkalmazni:



a.) leállítjuk az iterációt, ha az utolsó közelítésnél -re fennáll, ahol  előre

megadott érték;

b.) leállítjuk az iterációt, ha az utolsó két közelítés távolsága (az utolsó lépéshossz) elég kicsi.

A fenti példánál az a.) -beli "stop feltételt" használtuk az esetre

, , .

Megmutatható, hogy a  függvénynek a  pontban globális minimuma van és

így 

Megjegyezzük, hogy például  választással az egyenletrendszer másik gyökét, az 

vektort kapjuk. Ez azonban a távolság feladatnak nem megoldása, mivel ebben a pontban a

 függvénynek nyeregpontja van. Ez a gyök azért adódik, mert a szélsőérték létezésének csak a

szükséges feltételét vizsgáltuk.

2. FELADATOK

Megoldások:        láthatók       nem láthatók

1. Adott az alábbi nemlineáris egyenletrendszer:

Legyen az iteráció kezdővektora: .

a.) Írja fel azt a lineáris egyenletrendszert, amelyből az iteráltak meghatározhatók!

 

b.) Határozza meg az egyenletrendszer közelítő megoldását két iterációs lépést alkalmazva!

 

2. Adott az alábbi nemlineáris egyenletrendszer:

Határozza meg az egyenletrendszer közelítő megoldását egy iteráltat számolva! Legyen az iteráció kezdővektora:

.

 



3. Határozza meg az alábbi egyenletrendszerek Jacobi mátrixának értékét az adott pontokban!

a.)  pontban

 

b.)  pontban

 

4. Adott az alábbi nemlineáris egyenletrendszer:

Határozza meg az egyenletrendszer közelítő megoldását egy iteráltat számolva! Legyen az iteráció kezdővektora 
.
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