
 התשס"ה לשעור נומרית 5השלמה 
 

 .(0x-)בתלות ב שיטת ניוטון רפסון לפעמים מתבדרת

 

 דוגמא: )סרגיי(.

 

,  x=0יש פתרון יחיד  f(x)=0.  למשואה  f(x)=arctan(x)נביט בפונקציה: 
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n+1x .חיובי 

 

.  כדי לברר זאת נביט nxמאשר  0-שלילי, ויותר רחוק מ n+1xאולם יתכן כי 
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 נראה באלו תנאים 

 
 

 דוגמא נוספת:
 

)-1,-עד הנקודה  x-.  מחקירת הפונקציה היא יורדת מציר ה 2x/1+xנביט על 

ואז יורדת אסימפטוטית עד ציר  (1,0.5)עד הנקודה  עולה דרך הראשית (0.5
x 0-.  אינטואיטיבית, כל נקודה שניקח כx 1-ואשר מרחקה מהראשית יותר מ ,

 תמשיך להתרחק מהראשית, ולכן לא תתכנס.
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זז  1xשכזה,  0x .  עבור -0x ≤1 ≥1לכן אם הסדרה מתכנסת, חיב להתקים 
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  .  אז-nx ≤1 ≥1כי נניח   . 1-ו -1היינו רוצים כי המנה תהיה בין 
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 אחרת, הסדרה תתבדר.  בקטע זה, תהיה התכנסות. 0xאם מסקנה:  

 

 בדיקה אחרת על ידי משפט נקודות השבת.
 

 .  אזx/3g(x)=2x)1-2(_אז   .1-ונחשב מתי נגזרתה קטנה מ g(x)נביט על 
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 נשים לב כי משפט נקודות השבת נותן תוצאה פחות טובה.


