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معادالتغیرخط برایحل هشتم مرتبه راریجدید َروشت

ghanadianazita@yahoo.com ایران ، اسالم آزاد اه دانش همدان، واحد ، ریاض گروه قنادیان آزاده

ساده ریشه آوردن دست به برای بهین هشت مرتبه رار ت روشهای از جدیدی دسته مقاله این در یده چ
مشتق فراخوان ی و تاب فراخوان ٣ رار ت هر در می‐شود. ارائه وزن تاب از استفاده با خط غیر معادالت
می‐باشد، بهین روش رار ت هر در ارزیاب تاب فراخوان ۴ با تراب و کان حدس طبق لذا است، نیاز اول
کرده بیان را روش درست عددی مثال باچند می‐باشد. ١.۶٨٢ آمده دست به روش کارای ضریب درنتیجه

داد. خواهیم ارائه کنفرانس این در را روش خطای تحلیل

کارای -ضریب تاب فراخوان - رای هم -مرتبه وزن -تاب رار ت روشهای کلیدی: واژگان
١.۶٨٢ کارای ضریب با جدیدی هشتم مرتبه روش ارائه :2010 MSC

مقدمه .١

روشهای از هستند کم تحلیل روشهای که آنجا از و داریم نیاز یاب ریشه به سازی بهینه مسائل از دربسیاری
درکتاب تراب می‐شوند تقسیم گام چند و گام ت قسمت دو به راری ت روشهای نیم می‐ استفاده راری ت
خود بار ی است، فراخوان بار n دارای ، n رای هم مرتبه با بهین گام ت روش ی که نمود ثابت خود
بیان را حدس توانست خود دکترای دانشجوی همراه به تراب ، ام n-١ مرتبه تا تاب مشتقات بار ی و تاب
مرتبه دارای می‐تواند فراخوان بار n+١ با گام n روش که است این آن و است نشده ثابت حال به تا که کند
بهین حافظه بدون روشهای ند می‐ صدق حدس این در که روشها این به ( تراب و (کان ٢nباشد رای هم
گردید، ارائه استروس توسط بهین دوگام روش دومین ، است نیوتن روش گام ت روش گویند.اولین
راری ت روشهای زیادی تعداد اخیر درسالهای وتراب کان توسط حافظه بدون بهین گام چند روشهای اولین
با که است غیرخط معادالت ساده ریشه محاسبه مقاله این در ما اصل هدف است. شده ارائه حافظه بدون
بررس روش خطای و می‐شود زده تخمین نظر مورد ریشه هشت مرتبه گام سه بهین راری ت روش از استفاده
را کارای شاخص ر دی روشهای سایر با روش مقایسه برای شود م ارزیاب مثالهای توسط روش و می‐شود

‐باشد م تاب فراخوان تعداد n و رای هم مرتبه p که باشد م کارای شاخص EI = P

١
n نیم می‐ بیان

دادند توسعه وزن تاب روش وسیله به ششم مرتبه روشهای از خانواده ی Ham و Chun
دادند. ارائه ٧ رای هم مرتبه با استروس روشهای انواع از دسته ی اران وهم Kou
کردند. ارائه فراخوان n اساس بر ای نقطه چند رارهای ت از دودسته Traub و Kung

کردند. معرف هشت رای هم مرتبه با روشها از دسته ی اران وهم Bi
رار ت نقطه n روشهای از کل حالت ی سه درجه جمله‐ای چند هرمیت درونیاب اربردن ب با Petcovic
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کردند. ارائه بهین کارای وضریب رای هم مرتبه با
دادند. توسعه وزن تاب بوسیله را بهین هشتم مرتبه رای هم روشهای از دسته ی Petkovic و Thukral

نیم می‐ معرف وزن تاب بردن کار به با هشتم مرتبه راری ت روشهای از دسته ی قضیه ی با مقاله دراین
بسازیم باالتر کارای وضریب رای هم مرتبه با راری ت روش تا می‐بریم کار به وزن تاب ما

ضریب درنتیجه داریم، نیاز رار ت هر در اول مشتق فراخوان ی و تاب فراخوان سه به محاسبات مقدار نظر از
وتراب کان حدس با و است وکل اساس قضیه در شرایط می‐آید دست به ١.۶٨٢ شده ارائه روش کارای
را تاب یا کند صدق قضیه شرایط در که کرد انتخاب طوری را تاب می‐توان ، دارد مطابقت n=۴ حالت برای

آورد. دست به را آن ضرایب قضیه شرایط از استفاده با سپس گرفت نظر در نامعین باضرایب

اصل نتای .٢

گیریم م درنظر زیر صورت به وزن تاب از استفاده با را راری ت روش گام روشسه تحلیل

yn = xn −
f(xn)

f ′(xn)

zn = xn −
f(xn)

f ′(xn)
G(

f(yn)

f(xn)
)

xn+١ = zn −
f(zn)

f ′(xn)
H((

f(yn)

f(xn)
) + V ((

f(yn)

f(xn)
)W (

f(zn)

f(yn)
)

میشود تحلیل زیر قضیه در روش رای هم مرتبه باشند. م حقیق مقادیر با توابع G(t), H(t),W (t) که
مثال ساده ریشه ی f و باشند پذیر مشتق کاف اندازه به G,H, V,W, F تواب که کنید فرض : قضیه
مرتبه با x∗ به شده تعریف روش پس ، باشد نزدی x∗ به کاف اندازه به x٠ ابتدای نقطه اگر دارد. x∗ ∈ D

شود. م را هم زیر شرایط تحت هشت
G(٠) = ١, G′(٠) = ١, g′′(٠) = ۴, H(٠) = ١ − W (٠)

W ′(٠) , H
′(٠) = ١)٢ − ٢W (٠)

W ′′(٠) , H
′′(٠) =

١
٣(۶− ٣W (٠)v′′(٠) +G′′′(٠)),

H ′′′(٠) = ١
۴
(−٩۶+٨G′′′(٠)−۴W (٠)V ′′′(٠)+G(۴)(٠)), V (٠) = ١

W ′(٠)
, V ′(٠) = ۴

W ′(٠)
,W ′(٠) ̸= ٠

داریم f(x∗) = ٠ ه این از استفاده با و تیلور بسط بردن کار به با

f(xn) = f ′(x∗)en + c٢e
٢
n + ...+ o(e٩n)

en = xn − x∗

م دست به را خطا و دهیم م قرار روش دوم گام در و نویسیم م صفر حول را G وزن تاب تیلور بسط
مقادیر گرفتن درنظر با اوریم

G(٠) = ١, G′(٠) = ١, G′′(٠) = ۴
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حول W و V و H وزنهای تاب تیلور سری باید ضرایب بقیه کردن صفر برای شود م صفر c٢, c٣ ضرایب
c٨ تا c۴ ضرایب ی ی شده داده قضیه در که مقادیری به توجه با و دهیم قرار سوم گام در و بنویسیم صفر

شد: خواهد خطا کنیم.لذا حدف را

en+١ =
١

٢١۶٠W ′(٠)
((۶c٢c٣ + ...+G۵(٠)e٨n) +O(e٩n)

پیشنهادات و گیری نتیجه .٣

برای xn وتقریب x∗ ریشه بین فاصله جدول در و است شده انجام ا متمتی محیط در عددی محاسبات
نشان ، باشد م معن با رقم ٨٠٠ با شده محاسبه دقیق ریشه x∗ که x٠ اولیه تقریب با ، تاب شش آزمایش
مرتبه نیز و گردد م محاسبه راری ت روش در تاب فراخوان تعداد همان کاربردن به با xn و است شده داده
ر دی روشهای با مقایسه در روش بیشتر قدرت تا است شده داده نشان درجدول CoC ای محاسبه رای هم
انتخاب چون است مهم خیل x٠ اولیه تقریب مقدار مناسب انتخاب راری ت روشهای اجرای در مشخصشود.
زیر روش جهت این ،از کند م تخریب را رای هم سرعت و کند م تولید بد بین پیش ی اولیه تقریب بد

کنیم م پیشنهاد مناسب x٠ انتخاب برای را

x∗ ≈ ١
٢
{
a+ b+ san(f(a))

∫ b

a

thah(B.f(x)dx
}

f(a).f(b) < ٠ و باشد م [a،b] بازه روی f(x)=٠ ساده ریشه x∗ که
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