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Közelítő DIFFERENCIÁLÁS ÉS INTEGRÁLÁS 

XIII. Közelítő INTEGRÁLÁS

1. A MÓDSZER ISMERTETÉSE

Az  függvény  véges intervallumra vonatkozó határozott integrálját leginkább az ún.

Newton-Cotes típusú formulákból szokás számolni.

Ilyenkor az  intervallumot   számú  egyenlő  részre  osztjuk  és   pontonként interpolálunk (legfeljebb)

-ed fokú polinommal.

A gyakorlatias esetekben  kicsi (összhangban a Lagrange interpolációnál mondottakkal). A továbbiakban két jól
ismert Newton-Cotes integrálformulát (kvadratúrát) és egy ún. javító algoritmust, a Romberg-algoritmust mutatjuk be.

Trapéz formula és Romberg algoritmus

Osszuk fel az  intervallumot   egyenlő  részre és    pontonként  interpoláljunk  (legfeljebb) első

fokú polinommal az ábra szerint:

Trapéz formula

Az  alappontokra támaszkodó

amely eredményt az  esetre a trapéz terület képletéből is megkaphatjuk.

Tehát



amely képletet trapéz formulának nevezünk. A képlethibára a következő tétel nyújt információt.

 

TÉTEL

Legyen -kétszer folytonosan deriválható az  intervallumon. Akkor

ahol 

Hibaképletünkből alapvetően azt olvashatjuk ki, hogy a trapéz formula hibája a lépésköz négyzetével "arányos".

Hasznosíthatjuk hibaképletünket olymódon is, hogy javított értékeket származtatunk a segítségével. Képzeljük el, hogy
meghatároztuk az integrál  közelítő értékét az intervallum egyetlen részre osztásával,

majd a  közelítő értéket az intervallum két részre osztásával:

Hibaképletünkből  látszik,  hogy a    lépésköz  felezésekor  a  hiba  közelítően negyed  részére  csökken  (feltéve, hogy 

 értéke a két esetben nem nagyon tér el), ezért célszerűnek látszik a

javított érték kiszámolása. A lépésközt újra felezve (négy részre osztva az intervallumot)

kapjuk a  közelítő értéket és kiszámíthatjuk a



javított értéket. Megmutatható, hogy a rendelkezésre álló két javított  értékből származó

"másod-javított" érték (rendszerint) jobb közelítést ad az előbbi értéknél. Általában a

ún. Romberg-séma elemeit szokás meghatározni a

szabály szerint, ahol egy fix  esetén . Tehát  kiszámítása után a    elemek

meghatározása minimális számolást igényel (a második formula a kerekítési hibákra nézve is előnyös, mivel elkerüli a 
-el való szorzást). Azaz a Romberg-séma  előállításakor  a munka  fő  részét  az első oszlop elemeinek előállítása

jelenti. A  érték meghatározásához jól felhasználhatjuk a  értékét, mivel nyilvánvalóan igaz, hogy

ahol  a -hoz tartozó lépéshossz,  pedig a -hoz tartozó valamely intervallum

felezési pontja. Tehát  kiszámításakor  új függvényértéket kell meghatározni, s így a  kiszámításához

szükséges munka kétszerese a  kiszámításakor végzett munkának, ahol  új függvényértéket kellett

meghatározni A következő tétel a trapéz formulához felírt hibaformula általánosításának is tekinthető.

 

TÉTEL

Legyen  egy fix index. Ha -szer folytonosan deriválható -n, akkor a

Romberg-séma -edik oszlopában lévő elemekre

ahol a -edik  oszlopra  jellemző állandó  (nem függ  -től és  -től),   a -hoz tartozó

lépéshossz,  és 

A ,  választással visszakapjuk a trapéz formula hibaképletét. Továbbá láthatjuk, hogy az

első,  második,  harmadik,...  oszlopokban  a  hiba   szerint csökken, azaz a lépésköz felezésekor 

-szeresére csökken, ha  elég sima -n.  Másfelől  láthatjuk,  hogy  az  első,



második,  harmadik,...  oszlopokban  lévő  közelítő  értékek  pontosak  legfeljebb  elsőfokú,  legfeljebb harmadfokú,
legfeljebb ötödfokú,...  polinomokra. Az elmondottak alapján nem meglepő,  hogy általában  (elég sima függvényekre)
elegendő négy-öt sor kiszámítása, mert utána már a kerekítési hibák felülmúlják a képlethibát.

Simpson formula

Osszuk fel az  intervallumot   egyenlő  részre  és   pontonként interpoláljunk (legfeljebb)

másodfokú polinommal az ábra szerint:

Simpson formula

Az  alappontokra támaszkodó  interpolációs polinom (most a Newton I. formulát használva fel)

Tehát

amely képletet Simpson formulának nevezünk. A képlethibára (amelynek levezetése hasonlít a trapéz formulánál
látotthoz) igaz a következő tétel.

 

TÉTEL

Legyen  négyszer folytonosan deriválható az  intervallumon. Akkor



ahol .

Hibaképletünkből kiolvashatjuk, hogy a Simpson formula hibája a lépésköz negyedik hatványával "arányos".

Itt valamely  lépésközhöz tartozó  "durva közelítés" és -höz tartozó  "finom közelítés" felhasználásával a

javított érték (mivel :

Érdekes tudni, hogy a Romberg-séma  második  oszlopában  lévő  értékek megegyeznek a Simpson

formulából a -hoz tartozó lépésközzel számolt értékekkel. Ennek következtében az

előbbi  javított  értékek pedig megegyeznek a Romberg-séma  harmadik  oszlopában  lévő értékekkel,  azaz a Simpson
formula felhasználásával nem jutunk egy új Romberg-sémához.

  

 

MEGJEGYZÉS

A trapéz ill. Simpson formula  hibaképletét  "gyakorlatiassá"  tehetjük  azáltal,  hogy  a  bennük szereplő
 értékeket felülbecsüljük abszolút értékben a

értékekkel, melyek a numerikus deriválásnál látott

képletből  adódnak.  ílymódon  hibaképleteinket  felhasználhatjuk  a  gépi  program  leállítására  is.  Gyakrabban
használt stop-kritérium , hogy elfogadjuk a  lépésközzel kapott eredményt, ha a korábban -val kapott

eredménytől  legfeljebb  -nal  tér  el.  ezzel  kapcsolatban  érdemes  tudni,  hogy állandó előjelű  ill.

 esetén a trapéz ill. Simpson formulából a fenti módon számolt  ill.  értékekre

fennállnak az

összefüggések, továbbá elég kis -ra szinte mindig elhagyhatók az előjeltartására

vonatkozó feltételek is (elég helyette háromszori ill. ötszöri folytonos deriválhatóságát és az 

ill. feltételeket  előírni).  Megjegyezzük,  hogy  a  Romberg-algoritmust,

hasonlóan a fentiekhez, szokás akkor leállítani, ha a két utolsó érték valamely sorban (vagy oszlopban)
legfeljebb -nal tér el egymástól.



  

 

NUMERIKUS PÉLDÁK

1. Az ábrán vázolt kéttámaszú tartót megoszló erőrendszer terheli.

Megoszló erőrendszer

A megoszló erőrendszer sűrűsége   az alábbi táblázattal adott:

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

2 2.135 2.340 2.755 3.242 3.945 5

Határozzuk  meg  a  megoszló  erőrendszer  eredőjének  nagyságát  és  adjunk  becslést  a kapott eredmény 
 hibájára!

A feladat megoldása az

integrál kiszámítását jelenti, amely érték meghatározását végezzük el Simpson formula segítségével.

A hibakorlát közelítő meghatározásához szükséges differencia-táblázat alább látható:

2

0.135

2.135 0.070

0.205 0.140

2.340 0.210 -0.278

0.415 -0.138

2.755 0.072 0.082

0.487 -0.056

3.242 0.016 0.392



0.703 0.336

3.945 0.352

1.055

5

Felhasználva a értéket,

.

2. Határozzuk meg az

értéket  közelítő  integrálási  formulákkal  az  intervallum  négy  részre  osztásával,  és  adjunk hibabecslést az
eredményekre.

a.) Trapéz formulával

b.) Simpson formulával

  

 

ANIMÁCIÓS PÉLDÁK

1. Tekintsük az

függvényt. Határozzuk meg



közelítő  értékét  trapéz formulával.  A  következő  animáción  figyelemmel  kísérhetjük  a  formula használatát
különböző  alappontok  esetén.  A  számolás   alapponttal indul, majd egyre növekedve 
 alappontnál fejezi be a számítást. Ekkor

értéket kapunk.

 ANIMÁCIÓ

2. Tekintsük ismét az

függvényt. Határozzuk meg

közelítő  értékét Simpson  formulával. A  következő animáción  figyelemmel  kísérhetjük a  formula használatát
különböző  alappontok  esetén.  A  számolás   alapponttal indul, majd egyre növekedve 
 alappontnál fejezi be a számítást. Ekkor




 

értéket kapunk.

 ANIMÁCIÓ

3. Vizsgáljuk ismét az

függvényt. Határozzuk meg

közelítő  értékét  úgy,  hogy adott  alappontokban  közelítjük  a függvényt természetes spline függvénnyel, majd
ezt  a  közelítő  függvényt  integráljuk.  A  következő  animáción  figyelemmel  kísérhetjük a formula használatát
különböző  alappontok  esetén.  A  számolás   alapponttal indul, majd egyre növekedve 
 alappontnál fejezi be a számítást. Ekkor

értéket kapunk.

 ANIMÁCIÓ




2. FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók

1. Adott az  függvény az alábbi táblázattal:

0 0.25 0.5 0.75 1

1 0.984615 0.888889 0.703297 0.5

Határozza meg az alábbi integrált

a.) Romberg-algoritmussal;

 

0.835332

b.) Simpson formulával!

 

0.835785

2. Az




feladat esetén a  intervallumot legalább hány részre kell osztani, hogy az integrál értékét -nél

kisebb hibával kapjuk

a.) trapéz formula

b.) Simpson formula

esetén?

 

  n= 13 ; n= 4

3. Adott az  függvény az alábbi táblázattal

1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.625

-1 -1.007217 -1.026856 -1.056546 -1.094535 -1.139492

1.750 1.875 2

-1.190384 -1.246391 -1.306853

a.) Határozza meg

értékét Simpson formulával  és  lépéstávolsággal!

 

b.) Adjon hibabecslést a képlethiba formuláját felhasználva mindkét lépéstávolsággal számolt integrálértékhez!

 

4. Határozza meg

közelítő  értékét! A  számolást  trapéz  formulával  végezze az  intervallum 4  ill.  8  részre osztásával. Adjon becslést a
finomabb felosztással kapott közelítő érték hibájára az integrandusz függvény második deriváltjának vizsgálata alapján!

 

5. Határozza meg



értékét az alábbi táblázat esetén

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

0.841 0.810 0.787 0.741 0.704 0.665

1.6 1.7 1.8

0.625 0.583 0.541

a.) trapéz formulával  és  lépéstávolsággal!

 

b.) Simpson formulával  és  lépéstávolsággal!

 

c.) Adjon hibabecslést a trapéz formulával 0.1 lépéstávolsággal számolt  integrálértékhez az

formula felhasználásával!

 

d.) Adjon hibabecslést a Simpson formulával 0.1 lépéstávolsággal számolt  integrálértékhez az

formula felhasználásával!

 

6.  A  numerikus  mintapéldában  adott  kéttámaszú  tartó  esetén  határozza  meg  a megoszló erőrendszer eredőjének
támadáspontját az alábbi képlet segítségével:

a.) trapéz formulával;

 



1.751772

b.) Simpson formulával.

 

1.736281

7. Határozza meg az alábbi függvények integráljait trapézformulával a [0,1] és a [0.05, 1] intervallumokon 0.05
lépésközzel! A pontos érték ismeretében határozza meg abszolutértékben a közelítés tényleges hibáját mindkét
intervallum esetén!

a.) ;

b.) ;

c.) ;

d.) .

 

Tényleges hiba

[a, b] a.) b.) c.) d.)

[0,1]

[0.05, 1]

8. Adott az  függvény az alábbi táblázattal:

0 0.25 0.5 0.75 1

1 0.984615 0.888889 0.703297 0.5

a.) Határozza meg a

integrál értékét Simpson formulával!

 

0.8358

b.) Adja meg az integrál értékét trapéz formulával is!

 

0.8317

9. Határozza meg



értékét az alábbi táblázat esetén

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2.35 2.45 2.53 2.62 2.69 2.71 2.77

a.) Simpson formulával!

 

2.786

b.) Adjon hibabecslést az integrálértékhez, ha  fennáll.

 

10. Határozza meg

értékét az alábbi táblázat esetén

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

2.35 2.45 2.50 2.42 2.31 2.18 2.10

a.) Simpson formulával!

 

1.409

b.) Adjon hibabecslést az integrálértékhez, ha  fennáll.

 

11. Határozza meg

értékét az alábbi táblázat esetén

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.42 1.45 1.50 1.42 1.31 1.18 1.15

a.) trapéz formulával  és  lépéstávolsággal!

 



b.) Adjon hibabecslést a 0.1 lépéstávolsággal számolt  integrálértékhez az

formula felhasználásával!

 

12. Határozza meg

értékét az alábbi táblázat esetén

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

2.35 2.45 2.50 2.42 2.31 2.18 2.10 2.15 2.30

a.) Simpson formulával  és  lépéstávolsággal!

 

b.) Adjon hibabecslést a 0.1 lépéstávolsággal számolt  integrálértékhez az

formula felhasználásával!

 

c.) Adjon hibabecslést mindkét lépéstávolsággal kiszámított integrálértékhez, ha 

 fennáll.

 

13. Határozza meg az

integrál értékét  lépésközzel

a.) Simpson formulával;



 

1.4627

b.) trapéz formulával!

 

1.4672

14. Határozza meg az

integrál értékét  lépésközzel

a.) Simpson formulával;

 

0.6593

b.) trapéz formulával!

 

0.6592

15. Határozza meg az

integrál értékét  lépésközzel

a.) Simpson formulával;

 

0.2402

b.) trapéz formulával!

 

0.2395

16. Határozza meg az

integrál értékét  lépésközzel

a.) Simpson formulával;

 

1.6319



b.) trapéz formulával!

 

1.6321
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