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Közelítő DIFFERENCIÁLÁS ÉS INTEGRÁLÁS 

XII. Közelítő DIFFERENCIÁLÁS

1. A MÓDSZER ISMERTETÉSE

A Lagrange-interpolációnál láttuk, hogy az ekvidisztáns ( állandó -re)

... ... ...

... ... ...

táblázathoz (annak egy részéhez) egyértelműen illeszthető egy legfeljebb -ed fokú  polinom, amely a

Newton I. formula alapján

alakban írható fel, ahol  jelöli a -ad rendű differenciák közül az elsőt és 

 valamint .

Közelítő deriválási formulákat leginkább úgy szokás származtatni, hogy az  függvény -edik deriváltját valamely

pontban a fenti  függvény -edik deriváltjának a kérdéses pontban vett értékével közelítjük.

Mi három olyan formulát vezetünk le, amelyekre a továbbiakban szükségünk lesz.

a.) Legyen  (első deriváltra vonatkozó formula),  (három pontra támaszkodik az interpoláció – három pontos

formula) és  (a középső pontban használjuk a formulát – centrális formula). ekkor

tehát a

ún. láncszabály felhasználásával

Mivel pedig , azaz , így

azaz a középső pontban vett deriváltat a szélső pontokhoz tartozó húr meredekségével helyettesítjük.

b.) Legyen (második deriváltat közelítünk), (három pontos formula) és (centrális formula). Ekkor,

felhasználva az előbbi értéket és a láncszabályt,



s így -re

c.) Legyen  ( -edik deriváltat közelítünk), használjunk  pontos formulát és legyen . Ekkor

eredeti formulánkból kell kiindulnunk. Mivel  az -nek elsőfokú polinomja és  a -nek (és így -nek is) -ad fokú

polinomja, ezért

tehát az

egyszerű formulához jutunk, melyet a  átjelöléssel

alakban is megadhatunk. Megjegyezzük, hogy a b.)-ben látott formula -ra, -re ezen formula speciális
esete. Formuláinkra a Lagrange-interpoláció hibaképletéből levezethető egy elég bonyolult általános hibaképlet, mi
azonban csak az a.), b.)  formulákhoz adunk meg hibaképletet a Taylor-féle sorfejtés felhasználásával.

 

TÉTEL

Ekvidisztáns ( ) táblázat esetén

feltéve, hogy  háromszor folytonosan deriválható az  intervallumon és

feltéve, hogy  négyszer folytonosan deriválható az  intervallumon, ahol 

  

 

ANIMÁCIÓS PÉLDÁK



1. Tekintsük az  függvényt. Határozzuk meg  közelítő értékét az

közelítő formulával. A következő animáción figyelemmel kísérhetjük a közelítő derivált kiszámítását különböző
lépésközök esetén. A számolás  értékkel indul, majd egyre csökkentve a lépésközt,  értékkel

zárul,  közelítő függvény értéket adva. Megjegyezzük, hogy az alkalmazott formula hibája 

-val arányos.

 ANIMÁCIÓ

2. Vizsgáljuk ismét az  függvényt. Most határozzuk meg  közelítő értékét az

centrális közelítő formulával. Az animáción figyelemmel kísérhetjük a közelítő derivált kiszámítását különböző
lépésközök esetén. A számolás  értékkel indul, majd egyre csökkentve a lépésközt, értékkel

zárul, közelítő függvény értéket adva. Megjegyezzük, hogy az alkalmazott formula hibája 

-el arányos.

 ANIMÁCIÓ




2. FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók

Adottak az alábbi numerikus differenciálási formulák:

1. Az  függvény az alábbi táblázattal adott:

1.1 1.3 1.5 1.7 1.9

0.64185 0.53063 0.40546 0.26236 0.09531

a.) Határozza meg  közelítő értékét az (A) numerikus differenciálási formulával!




 

 

b.) Adja meg a közelítés hibakorlátját!

 

2. Adott az

függvény.

a.) Határozza meg  közelítő értékét az (A) formulával  lépéstávolságokkal!

 

-0.109099,  -0.110777,  -0.110794

b.) Hasonlítsa össze a kapott közelítéseket a pontos derivált értékkel!

 

Pontos érték:  -0.110794

3. Adottak az alábbi táblázatok:

                        

a.) Közelítse az első, második és harmadik deriváltak értékeit a fentiekben megadott numerikus differenciálási
formulákkal az  függvény esetén az  értéknél, míg az  függvénynél az  pontban!

b.) Interpolálja ezután az adatokat természetes spline függvénnyel, majd határozza meg a deriváltak értékeit az adott
pontokban! Hasonlítsa össze a kapott értékeket a pontos deriváltakkal!

 

Az függvény esetén:



Az  függvény esetén:

4. Az első derivált kiszámítására vonatkozó (A) és (e) numerikus deriválási formuláknál a hiba  nagyságú.

a.) Tapasztalati úton mutassa ki, hogy speciális esetekben az egyik formula sokkal pontosabbnak bizonyulhat a
másiknál. A tesztelést végezze el  lépéstávolságokkal értékeinek

meghatározására az  függvény esetén. A deriváltak pontos értékeit felhasználva hasonlítsa össze a két formula

tényleges hibáját abszolút értékben!

 



b.) Milyen tendenciát mutatnak a tényleges hibák a lépéshossz nagyon kis értékeire?

 

A tényleges hibák növekvő tendenciát mutatnak a lépéshossz legkisebb értékeire.

c.) Mi lehet ezen tendencia oka?

 

Ennek oka az, hogy míg a képlethiba a lépéshossz csökkenésével csökken, addig a kerekítési hibák
ezzel ellentétes tendenciát mutatnak.

5. Vizsgálja meg, hogy a numerikus differenciálási formulák alkalmazásakor az eredmény tényleges hibája hogyan
tevődik össze a formula képlethibájából ill. az adatok pontatlanságából eredő öröklött hibából. Az alábbi táblázat az 

 függvény értékeit tartalmazza öt tizedesjegy pontossággal. Határozza meg  értékeit

az (A) és (B) numerikus differenciálási formulákkal  lépésközzel, majd számítsa ki a közelítések

a.) képlethibáját;

b.) öröklött hibáját;

c.) tényleges hibáját;

d.) a közelítő deriváltak helyes jegyeinek számát.

 

 



6. Adottak az  függvény értékei az ,  tartományon az alábbi táblázattal:

a.) Vezessen le az , , ,  parciális deriváltak közelítésére alkalmas formulákat az

egyváltozós esetben használt

(B):

 ,

(C):

képleteket felhasználva.

b.) Határozza meg a felsorolt parciális deriváltak értékeit az adott  pontokban adott lépésközzel számolva!

i.)

ii.)

iii.)

iv.)

c.) A pontos derivált értékek ismeretében határozza meg a közelítések hibáját!



 

A parciális deriváltak pontos értékei:

       Digitális Egyetem,  Copyright  ©  Mészáros Józsefné,   2011


	digitalisegyetem.uni-miskolc.hu
	Numerikus módszerek :: 12. Közelítő differenciálás


	JuaW5nPW5vJnNob3dfdGFzaz15ZXMA: 
	R1: on



