
Metody numeryczne
Laboratorium 9 – Metody przybliżone rozwiązywania równań nieliniowych

Dana jest funkcja f(x) ciągła w przedziale [a, b]. Jeśli  f (a)⋅f (b)<0 to funkcja zmienia znak w
zadanym przedziale. Oznacza to, że znajduje się tam co najmniej jeden pierwiastek równania, co
najmniej jedno miejsce zerowe. Metody przybliżone, iteracyjne polegają na szukaniu wartości tych
miejsc zerowych.

Metoda bisekcji
Metoda  polega  na  dzieleniu  przedziału  poszukiwań  [a,b]  na  połowy i  wybieraniu  do  dalszego
przeszukiwania tej połowy, w ramach której funkcja f(x) zmienia znak.
Jeśli połowę przedziału [a,b] oznaczymy jako x, to dalszemu poszukiwaniu poddajemy przedział:
[a, x]    jeśli f (a)⋅f (x)<0
[x, b]    jeśli f (a)⋅f (x)≥0

Pseudoalgorytm metody bisekcji
Krok 1
Wprowadzamy zadaną funkcję f(x)
Ustalamy zakres poszukiwań: [a, b], np. a=2, b=10
Sprawdzamy czy w przedziale [a, b] są w ogóle miejsca zerowe: f (a)⋅f (b)<0
Jeśli tak, to wykonujemy n iteracji (Krok 2)
Jeśli nie, to przerywamy skrypt z odpowiednią informacją dla użytkownika.

Krok 2 (wykonujemy w pętli kolejne kroki iteracji)
Ustalamy nową wartość x w połowie przedziału:

x=
a+b
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Jeśli f (a)⋅f (x)<0 to

b zastąp wartością x, ustala nowy zakres górny przedziału
w przeciwnym razie

a zastąp wartością x, ustala nowy zakres dolny przedziału

Krok 3
Wyświetlamy wynik czyli wartość x uzyskaną po n krokach.

Szacowanie błędu: Δ≤
(b−a)
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Metoda Newtona (metoda stycznych)
https://en.wikipedia.org/wiki/File:NewtonIteration_Ani.gif

W metodzie Newtona zakłada się, że funkcja f(x) posiada ciągłą pierwszą pochodna f'(x), która w
zadanym przedziale  [a,  b]  nie  zmienia  znaku  czyli  sgn  f'(x)=const  dla  x∈[a , b] .  W takim
wypadku przedział [a, b] jest przedziałem izolacji pierwiastka równania f(x)=0.
Równanie  stycznej  do krzywej  f(x)  w punkcie  P(x0,  y0)  ma postać:  y-f(x0)  =  f'(x0)(x-x0)  gdzie
f(x0)=y0.  Metoda  stycznych  będzie  zbliżać  się  do  rozwiązania  korzystając  z  miejsc  zerowych
równania stycznej, czyli w powyższym równaniu za y podstawiamy 0 (kolejne przekształcenia):

-f(x0) = f'(x0)(x-x0)
f'(x0)(x-x0)=-f(x0)
x-x0=-f(x0)/f'(x0)
x=x0-f(x0)/f'(x0)

Czyli mając początkowy punkt x0 funkcji f(x) możemy wyznaczyć kolejny punkt, który leży bliżej
miejsca zerowego funkcji f(x). Końcowy zapis z indeksami do rozwiązania iteracyjnego:

x i=x i−1−
f (x i−1)

f ' (x i−1)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:NewtonIteration_Ani.gif


Pseudoalgorytm metody Newtona
Krok 1
Wprowadzamy zadaną funkcję f(x)
Wyznaczamy pochodną funkcji f(x) czyli f'(x)
Podajemy wartość pierwszego przybliżenia x1:, np. x1=a albo x1=b
Sprawdzamy czy w przedziale [a, b] są w ogóle miejsca zerowe: f (a)⋅f (b)<0
Jeśli tak, to wykonujemy n iteracji (Krok 2)
Jeśli nie, to przerywamy skrypt z odpowiednią informacją dla użytkownika.

Krok 2 (przeprowadzamy n iteracji)
Obliczamy xi dla znanego w wcześniejszego kroku xi-1. 

x i=x i−1−
f (x i−1)

f '(x i−1)
dla i=2, 3, 4, ...

Krok 3
Wyświetlamy wynik czyli wartość xi uzyskaną po n krokach.
Szacowanie błędu: Δ≈∣x i− xi−1∣  
Błąd to wartość bezwzględna z odległości między poprzednim i następnym przybliżeniem.

Przykładowa funkcja
Mamy daną funkcję: f(x)=-x3+13x2-x-15 (kol. nieb.). Pochodna f'(x)=-3x2+26x-1 (kol. czerw.)

Cały zakres, dla którego w ogóle będziemy rozpatrywać funkcję to [-5, 15]. W tym przedziale f(x)
ma trzy miejsca zerowe: -1, 1.169, 12.831.
Miejsca zerowej pierwszej pochodnej f'(x) określają ekstrema funkcji f(x) czyli lokalne wartości
minimalne i maksymalne. Warunek sgn f'(x)=const dla pierwszej pochodnej oznacza przedziały, w
których funkcja f(x) nie zmienia monotoniczności (jest tylko malejąca albo tylko rosnąca). Jest tak
np.  w  przedziałach  [-5,  0],  [0,  8.6].  Jeśli  w  tych  przedziałach  są  miejsca  zerowe  to  warunek
f (a)⋅f (b)<0 na pewno to wykryje. Warunek  f (a)⋅f (b)<0 dla przedziału [-5, 5] nie będzie

prawdziwy  pomimo  dwóch  miejsc  zerowych  funkcji  f(x).  Dlatego  ważne  jest  badanie  znaku
pierwszej pochodnej i wybieranie odpowiednich przedziałów.



Metoda Eulera (metoda siecznych)

W tej metodzie również zakłada się, że funkcja f(x) posiada ciągłą pierwszą pochodna f'(x), która w
zadanym przedziale  [a,  b]  nie  zmienia  znaku  czyli  sgn  f'(x)=const  dla  x∈[a , b] .  W takim
wypadku przedział [a, b] jest przedziałem izolacji pierwiastka równania f(x)=0.

Metoda siecznych, xk=a, x0=b.

Obieramy stałe xk, nie zmieniające się w trakcie iteracji, oraz x0, które z każdą iteracją będzie się
zbliżać do x* czyli do szukanego miejsca zerowego.

xk=a , x0=b jeśli dla x∈[a ,b] f ' (x )⋅f ' ' (x)<0
xk=b , x0=a jeśli dla x∈[a ,b] f ' (x )⋅f ' ' (x)>0

Wzór na kolejne xi:

x i=x i−1−
f (x i−1)⋅(xk−x i−1)

f (xk )−f (x i−1)
 (to jest wzór na miejsce zerowe siecznej)

Zależnie czy początkowa wartość x0 będzie równa a lub b, to będziemy zbliżać się do rozwiązania:
• z lewej strony (x0=a), mamy do czynienia z niedomiarem,
• z prawej strony (x0=b), mamy do czynienia z nadmiarem,

w stosunku do rzeczywistej wartości rozwiązania x*.

Fragment kodu wprowadzania funkcji i ich rysowania

%% f(x)=x^3+13x^2x15
funkcja=[1, 13, 1, 15];
disp("Wspolczynniki wielomianu f(x)");
disp(funkcja);
printf('f(x)=')
for i=1:length(funkcja)
   printf(' %+.2fx^%d', funkcja(i), length(funkcja)i);
end
disp("\nRzeczywiste pierwiastki rownania f(x)=0 to");

% roots  oblicza miejsca zerowe wielomianu
disp(roots(funkcja));



%% Przygotowanie do rysowania
xx=5:0.01:15;
yy=polyval(funkcja,xx);   %% funkcja  f(x)
yy2=0*xx;                 %% y=0, dla poprawy widocznosci

x1=10;  %% dolna wartosc przedzialu
x2=15;  %% gorna wartosc przedzialu
y1=polyval(funkcja,x1);
y2=polyval(funkcja,x2);

if y1*y2>=0
   fprintf('W przedziale [%f,%f] moze nie byc miejsc zerowych. Nie robimy obliczen\n',
           x1, x2);
   return;
end
fprintf('Jest miejsce zerowe w przedziale [%f,%f]\n', x1, x2);

%polyder  oblicza pochodną > wektor wspolczynnikow wielomianu pochodnej
pochodna=polyder(funkcja); % pochodna – funkcja f'(x)
printf("f'(x)=")
for i=1:length(pochodna)
   printf(' %+.2fx^%d', pochodna(i), length(pochodna)i);
end
disp('');
yyp=polyval(pochodna,xx);  %% przygotowanie rysowania pochodnej

plot(xx,yy,xx,yyp,'r',xx,yy2,'k');  %% rysowanie trzech wykresow
legend('f(x)=x^3+13x^2x15', "f'(x)=3x^2+26x1");
hold on;
text(1.3,25, '(1,0)');
text(1.16905,25, '(1.16905,0)');
text(12.83095,25, '(12.83095,0)');
grid on;
hold off;


