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Say¬sal Analiz Süreci
Bu bölümde matematiksel analiz yöntemleri olarak bilinen analitik, say¬sal,
kalitatif ve sembolik analiz yöntemlerini k¬saca tan¬tarak, say¬sal analiz yönteminin bütün aşamalar¬n¬üç elemanter problem üzerinde inceliyoruz.

1.1

Matematiksel analiz yöntemleri

Çözümü matematiksel yöntemlerin kullan¬lmas¬n¬gerektiren bir problemin,
ilgili matematiksel yöntemler yard¬m¬yla incelenmesi veya di¼
ger bir ifade ile
"analiz" edilmesi matematiksel analiz olarak adland¬r¬lmaktad¬r. Herhangi
bir matematiksel problem analitik, say¬sal, kalitatif ve sembolik analiz ad¬
verilen analiz türlerinden birisi veya birden fazlas¬yard¬m¬yla analiz edilebilir.
Analitik analiz, verilen problemi
teorik olarak geliştirilmiş matematiksel formülasyon veya argümanlar
yard¬m¬yla ve
ka¼
g¬t-kalem gibi temel araçlar¬kullanarak irdeleme sürecidir.
Analitik analiz yöntemi, verilen problem için akla gelen yöntemdir, ancak
her problem için ve özellikle son yüzy¬lda uygulamal¬matematik kapsam¬nda
incelenmesi gereken problemlerin çözümü veya analizi için yeterli de¼
gildir.
Konuya ¬ş¬k tutmas¬aç¬s¬ndan aşa¼
g¬da sunulan ve bir k¬sm¬ortaö¼
gretim
matematik ders müfredatlar¬nda ve di¼
ger bir k¬sm¬ise elemanter lisans derslerinde incelenen temel konulardan birkaç¬na göz atal¬m:
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1. a; b; c 2 R ve a 6= 0 olmak üzere ax2 +bx+c = 0 denkleminin köklerinin
belirlenmesi,
2. (x0 ; y0 ); (x1 ; y1 ) noktalar¬ndan geçen do¼
gru denkleminin belirlenmesi,
3. aij 2 R; bi 2 R olmak üzere
a11 x + a12 y = b1
a21 x + a22 y = b2
denklem sisteminin çözümü,
4.

R1

sin(x)dx integralinin hesaplanmas¬ve

0

5. y 0 = t y; t 2 (a; b); y(a) = y0 başlang¬ç de¼
ger probleminin çözümünün
belirlenmesi problemini göz önüne alal¬m.
Birinci problem, üzerinde uzun y¬llar öncesinden beri çal¬şm¬ş bir problemdir.
3x2 + 5x 1 = 0
gibi baz¬özel denklem türlerinin çözümü için geometrik yaklaş¬mlar 800 lü
y¬llar¬n baş¬nda Harezmi1 taraf¬ndan geliştirilmiştir. Katsay¬lar¬verilen en
genel ikinci dereceden polinom denklemin çözümünü veren
p
b2 4ac
b
x1;2 =
2a
formülü(analitik yöntemi) mevcuttur ve bu formül kullan¬larak problemin
ka¼
g¬t-kalem çözümü(ka¼
g¬t üzerinde ve kalem yard¬m¬yla) elde edilebilir. O
halde bu problemin analitik yöntemle analizi mümkündür. Ancak şimdi de
ax3 + bx2 + cx + d = 0
veya
ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0
1

780(Horasan)-850(Ba¼
gdat), Cebir ismi, yazm¬ş oldu¼
gu ’El-Kitab ’ül Muhtasar(özet) …
’l Hesab ’ül cebri ve ’l Mukabele(karş¬laşt¬rma ve denkleştirme)’isimli kitaptaki ül-cebri(Al
Cebri ->algebra) sözcü¼
günden türetilmiştir[8].
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denklemlerinin köklerini bulmaya çal¬şal¬m. Bu durumda 3: veya 4: dereceden polinomlar¬n köklerini bulmam¬z gerekmektedir. Söz konusu denklem
köklerinin belirlenmesi için de Hayyam 2 ve/veya Cardano3 ya atfedilen ve
köklü ifadeler içeren karmaş¬k formüller mevcuttur ve bu formüller ka¼
g¬t üzerinde ve kalem yard¬m¬yla ilgili köklerin belirlenmesi için genelde kullan¬lamazlar. Bununla beraber derecesi beşe eşit veya beşten daha büyük olan
en genel bir polinomun köklerinin belirlenmesi için daha düşük dereceli polinom denklemlerine benzer olarak köklü ifadeler içeren hiç bir formülasyonun
verilemeyece¼
gini ise Abel4 ve Galois5 isimli matematikçilerin çal¬şmalar¬ndan
biliyoruz.
Öte yandan transandant fonksiyon olarak bilinen üstel, logaritmik veya
trigonometrik fonksiyonlar içeren denklemlerin çözümü için herhangi bir genel
formül söz konusu de¼
gildir. Örne¼
gin
ex

(x + 4) = 0

:
:
denklemini sa¼
glayan ve birisi negatif(x = 3:9813) di¼
geri ise pozitif(x =
1:7490) olan x de¼
gerlerini belirlemek için bir formül mevcut de¼
gildir. En
genel halde f (x) = 0 denkleminin s¬f¬r yerlerini belirleme problemini, bu
bölümün ilerleyen k¬s¬mlar¬nda say¬sal analiz sürecine örnek olarak ve ayr¬ca
6: Bölümde ise daha kapsaml¬olarak inceleyece¼
giz.
·
Ikinci probleme bakt¬g¼¬m¬zda x0 6= x1 için (x0 ; y0 ),(x1 ; y1 ) noktalar¬ndan
geçen do¼
gru denkleminin
y = y0 +

y1
x1

y0
(x
x0

x0 )

ba¼
g¬nt¬s¬yla verildi¼
gini hat¬rlayal¬m. Bu ba¼
g¬nt¬yard¬m¬yla
r 2 (min(xi ); max(xi )); i = 0; 1
noktas¬ndaki bilinmeyen bir de¼
ger tahmin edilebilir. Ancak en genel halde,
verilen key… say¬daki(örne¼
gin n 3)
(x0 ; y0 ); (x1 ; y1 ); :::; (xn ; yn )
Ömer Hayyam(1048-1131, ·
Iranl¬ bilim adam¬)
Girolamo Cardano (1501-1578, ·
Italyan bilim adam¬)
4
Abel, Niels Henrik(1802-1829, Norveçli bilim adam¬).
5
Galois, Evariste(1811-1832). Galois gruplar teorisini geliştiren ve genç yaşta yaşam¬n¬
yitiren Frans¬z matematikçi.
2

3
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nokta kümesini esas alarak, istenilen bir
r 2 (min(xi ); max(xi )); r 6= xi ; i = 0; 1; :::; n
noktas¬ndaki de¼
geri tahmin etme işlemi olarak bilinen interpolasyon işlemi
için analitik yöntem mevcut olsa bile yöntemin elektronik ortamda uygulanmas¬gerekir. Söz konusu problemi 4: Bölümde inceleyece¼
giz.
Benzer biçimde verilen key… say¬da nokta çiftine yak¬n noktalardan geçen
en genel biçimdeki uygun bir e¼
grinin belirlenmesi problemi(e¼gri uydurma)
analitik olarak incelenebilecek problem de¼
gildir, ve bu problemi 5: Bölümde
inceleyece¼
giz.
Üçüncü problem lineer bir denklem sistemidir ve çözümü yok etme yöntemi ad¬n¬verilen bir analitik yöntemle kolayca belirlenebilir. Ancak denklem ve bilinmeyen say¬s¬n¬n artmas¬durumunda ilgili sistemin "ka¼g¬t-kalem"
çözümü aş¬r¬dikkat ve zaman gerektirir ve hatta belirli bir noktadan sonra
ise mümkün olmaz. Ancak, özellikle mühendislikte bir çok araşt¬rma problemi, binler, yüzbinler ve hatta milyonlarca bilinmeyenli lineer sistemlerin
çözümünü gerektirmektedir. 7: Bölümde lineer denklem sistemleri için s¬kça
kullan¬lan say¬sal yöntemleri inceleyece¼
giz.
Dördüncü probleme gelince
Z1

sin(x)dx = 1

cos(1)

0

oldu¼
gunu kolayca görebiliriz, çünkü ’integrand’olarak adland¬r¬lan
f (x) = sin(x)
fonksiyonunun belirsiz integrali mevcuttur. Kalkülüs’ün Temel Teoremi[9]
yard¬m¬yla söz konusu belirli integrali hesaplayabiliriz. Ancak şimdi de
Z1

sin(x2 )dx

0

intregralini göz önüne alal¬m. Türevi sin(x2 ) fonksiyonuna eşit olan ve sonlu
say¬da elemanter fonksiyonunun lineer bileşimi biçiminde ifade edilebilen hiç
bir fonksiyon bulamay¬z. Bu ve benzeri bir çok fonksiyonun sonlu say¬da elemanter fonksiyonun lineer bileşimi biçiminde ifade edilebilen belirsiz integrali
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mevcut de¼
gildir. O halde bu problem için de analitik yöntemi uygun bir yöntem de¼
gildir. 8: Bölümde s¬kça kullan¬lan say¬sal integrasyon yöntemlerini
inceleyece¼
giz.
Son olarak beşinci problem birinci basamaktan sabit katsay¬l¬bir başlang¬ç
de¼
ger problemidir ve çözümü
y=t

1 + (1

a + y0 )e(a

t)

olarak elde edilir. Ancak şimdi de
y0 = t y 2 ; t 2 (a; b)
y(a) = y0
başlang¬ç de¼
ger problemini göz önüne alal¬m. Bilinen analitik yöntemlerle
problemi çözemeyiz! Analitik yöntemler çok özel denklem türleri(lineer,
de¼
gişkenlerine ayr¬labilen, homojen, vb) için geçerlidirler ve en genel bir
Baya¼
g¬Diferensiyel Denklem için uygun de¼
gildir. Benzer durum K¬smi Diferensiyel Denklemler için de geçerlidir. Bu amaçla geliştirilen ve sonlu fark
yöntemleri ad¬verilen say¬sal çözüm yöntemlerini, "Diferensiyel Denklemler
için Sonlu Fark Yöntemleri[4]" isimli çal¬şmada inceliyoruz.
Yukar¬da göz önüne ald¬g¼¬m¬z problemlerin bir k¬sm¬nda veri say¬s¬n¬n
artmas¬ve di¼
ger bir k¬sm¬nda ise problem formülasyonununda yap¬lan ufak
de¼
gişiklikten sonra analitik yöntemlerin art¬k mümkün olmad¬g¼¬n¬gözlemliyoruz. Bu durumda s¬kça başvurulan yöntemler say¬sal analiz yöntemleridir.
Say¬sal analiz, genellikle analitik yöntemle analizin mümkün olmad¬g¼¬
veya bu yöntemle elde edilen çözümün kullan¬şl¬olmad¬g¼¬durumlarda bilgisayar yard¬m¬yla problemin gerçek ya da genellikle yaklaş¬k çözümünü belirleme
ve irdeleme(analiz etme) yöntemidir.
Genellikle bilgisayar ortam¬nda gerçekleştirilebilen say¬sal analiz yöntemleri, matemati¼
gin do¼
guşu itibariyle kullan¬lmakta olan analitik yöntemlere
k¬yasla oldukça yeni bir yöntem türüdür ve özellikle XX. yüzy¬l¬n ikinci
yar¬s¬nda gelişen ve yayg¬nlaşan bilgisayar teknolojisine paralel olarak önem
kazanm¬şt¬r. K¬saca say¬sal yöntemler olarak adland¬r¬lan say¬sal analiz yöntemleri ise çok çeşitli araşt¬rma alanlar¬nda kullan¬lmakta olup, bu kayna¼
g¬n
esas konusunu teşkil etmektedir.
Öte yandan matematiksel literatürde kalitatif analiz ise çözümü belirlemeksizin(ya da belirleyemeksizin) çözüm hakk¬nda bilgi edinmeyi sa¼
glayan
analiz yöntemidir. Bu yöntem de modern ve k¬smen yeni bir analiz yöntemidir. Örne¼
gin bir diferensiyel denklemi çözmeden yön alanlar¬yard¬m¬yla
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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çözüm e¼
grilerinin davran¬ş¬belirlenebilir. Denge çözümler ve bu çözümlerin
kararl¬l¬k analizleri ilgili problemlerin çözümünü belirlemeden gerçekleştirilebilir. Örne¼
gin, y = y(x) olmak üzere
y 0 = y(1

y); y(0) = y0

başlang¬ç de¼
ger problemini çözmeden çözüm e¼
grilerinin davran¬ş¬n¬ tahmin
edebiliriz:
y0 > 1 için y 0 < 0 olup, çözüm e¼
grileri azalarak y = 1 asimtotuna te¼
get
olur,
0 < y0 < 1 için y 0 > 0 olup, çözüm e¼
grileri artarak y = 1 asimtotuna
te¼
get olur ve
y0 < 1 için y 0 < 0 olup, çözüm e¼
grileri artan x de¼
gerleri için azal¬r. Söz
konusu yön alanlar¬Şekil 1.1 de sunulmaktad¬r.

Şekil 1.1: Kalitatif analiz örne¼
gi: y0 = y(1
baz¬çözüm e¼
grileri.

y) denkleminin yön alanlar¬ve
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Son olarak sembolik analiz yönteminden bahsedelim. Sembolik analiz,
analitik analizi mümkün olan ancak daha çok işlem karmaş¬kl¬g¼¬na neden
olan problemlerin analitik çözümlerinin bilgisayar cebir program¬ ad¬ verilen programlar yard¬m¬yla elde etme yöntemidir. Sembolik analiz, Maxima
[[6],[3]], veya MATLAB [[5],[2]] Sembolik Araç Kutusu veya Maple, Mathematica, Macysma ve benzeri yaz¬l¬mlar yard¬m¬yla gerçekleştirilebilen ve
k¬smen yeni bir analiz yöntemidir.
Şekil 1.1 de verilen yön alanlar¬ Maxima yaz¬l¬m¬n¬n plotdf fonksiyonu
yard¬m¬yla elde edilmiştir:
plotdf (y (1

y); [x; 0; 4]; [y; 2; 2]);

Bu örnekte gösterilen yön alanlar¬ herhangi bir yaz¬l¬ma ihtiyaç duyulmadan da elde edilebilir. Elde edilen yön alanlar¬na te¼
get olan çözüm e¼
grilerinin davran¬ş¬kolayca tahmin edilebilir.
Aşa¼
g¬da verilen başlang¬ç de¼
ger problemini göz önüne alal¬m.
y 00 + y 0 = x
y(0) = 0; y 0 (0) = 0
Verilen problemin analitik çözümünün
y = (x2

2x + 2)=2

e

x

ile verildi¼
gi yukar¬da bahsedilen yaz¬l¬mlardan herhangi birisi yard¬m¬yla kolayca görülebilir. Örne¼
gin Maxima ortam¬nda söz konusu problemin çözümünü veren komutlar aşa¼
g¬da sunulmaktad¬r:

K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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MATLAB/OCTAVE ve Maxima’n¬n matematiksel amaçla kullan¬m¬n¬,
özetle ve s¬ras¬yla [2] ve [3] nolu kaynaklarda inceliyoruz.

1.2

Say¬sal analiz süreci

Say¬sal analiz süreci
uygun bir matematiksel dille ifade edilmiş bir problem ile başlay¬p,
problemin çözümü için gerekli say¬sal yöntem(ve mümkünse yak¬nsakl¬k analizi),
söz konusu say¬sal yöntemin uygulanabilmesi için, takip edilmesi gereken
ad¬mlar¬n kümesi olarak adland¬r¬lan algoritma6 ,
algoritman¬n uygun bir programlama diline dönüştürülmüş kodu veya
di¼
ger deyimle program¬,
geliştirilen program¬n örnek problemler üzerinde test edilmesi(uygulama)
ve
sonuç, yorum, yöntemin kriti¼
gi ile mümkünse zay¬f yönler için alternatif
aray¬ş aşamalar¬ndan oluşmaktad¬r.
Say¬sal analiz aşamalar¬n¬öncelikle verilen bir nokta komşulu¼
gunda s¬f¬r
yerini içeren aral¬g¼¬belirleme problemi üzerinde inceleyelim:

1.2.1

Problem I: Verilen sürekli bir fonksiyonun, verilen bir nokta komşulu¼
gunda reel s¬f¬r yerini(e¼
ger
mevcutsa) içeren aral¬g
¼¬belirleme problemi

Verilen bir x0 noktas¬komşulu¼
gunda sürekli olan bir f fonksiyonunun, söz
konusu komşulukta s¬f¬r yerini içeren [a; b] aral¬g¼¬n¬belirleme problemini göz
önüne alal¬m.
6

Algoritma sözcü¼
gü El-Harizmi’nin isminin latince okunuşundan türetilmiştir[8].
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1. Problem ifadesi(s¬f¬r yerini içeren aral¬k belirleme) Reel say¬lar¬n
uygun bir alt kümesi üzerinde tan¬ml¬ ve reel s¬f¬r yeri olan sürekli
bir f fonksiyonun verilen bir x0 noktas¬n¬n (x0 R; x0 + R);örne¼
gin
R = 10;komşulu¼
gundaki s¬f¬r yerini içeren X = [a; b] aral¬g¼¬n¬ belirleyiniz.
2. Say¬sal yöntem(sa¼g veya sol yönde tarama) x0 noktas¬n¬içeren uygun
bir [xmin = x0 R; xmax = x0 + R] kümesine s¬f¬r yeri tarama aral¬g¼¬
ad¬ verelim. x = x0 noktas¬ndan başlayarak önce sa¼
ga do¼
gru, uygun
bir h > 0 ad¬m uzunlu¼
gu ile ilerleyelim: x < xmax oldu¼
gu sürece
f (x)f (x + h) <= 0
eşitsizli¼
gini sa¼
glayan ilk (x; x + h) nokta çiftini belirleyelim. Bu durumda istenilen aral¬k X = [x; x + h] d¬r.
E¼
ger belirtilen kriterleri sa¼
glayan nokta çifti bulunamaz ise, bu durumda x = x0 noktas¬ndan başlayarak, x > xmin oldu¼
gu sürece
f (x
eşitsizli¼
gini sa¼
glayan ilk (x
rumda X = [x h; x] dir.

h)f (x)

0

h; x) nokta çiftini belirleyelim. Bu du-

E¼
ger sol yönde tarama işleminde de belirtilen kriteri sa¼
glayan nokta
çifti bulunamaz ise bu durumda [xmin ; xmax ] tarama aral¬g¼¬ içerisinde
s¬f¬r yerini içeren alt aral¬k belirlenememiş olur.
3. Algoritma Yönteme ait Algoritma 1.1 aşa¼
g¬da verilmektedir:
4. Program(Kod) Algoritma 1.1’e ait Program 1.1 aşa¼
g¬da verilmektedir.

5. Uygulama
ÖRNEK 1.1. f (x) = exp(x)

x

4 fonksiyonunun x0 = 0 noktas¬

komşulu¼gundaki s¬f¬r yerini içeren ve h = 0:1 uzunluklu [a; b] aral¬¼g¬n¬
belirleyiniz.
Çözüm.
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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Algoritma 1.1 S¬f¬r yerini içeren aral¬k belirleme algoritmas¬.
(a) Girdi : f; x0
(b) Varsay¬lan parametreler:
i. R = 10 varsay¬lan tarama yar¬çap¬
ii. xmin = x0 R; xmax = x0 + R s¬f¬r yeri tarama aral¬g¼¬.
iii. h = 0:1 ard¬ş¬k noktalar aras¬mesafe, x = x0 ilk tahmini de¼
ger
(c) Sa¼
g yönde tarama:
i. x < xmax oldu¼
gu sürece
A. e¼
ger f (x)f (x + h) 0 ise X = [x; x + h] tan¬mla ve ç¬k
B. de¼
gilse x = x + h olarak tan¬mla ve c(i) ye git
(d) Sol yönde tarama
i. x = x0
ii. x > xmin oldu¼
gu sürece
A. e¼
ger f (x h)f (x) 0 ise X = [x h; x] tan¬mla ve ç¬k
B. de¼
gilse x = x h olarak tan¬mla ve d(ii) ye git
(e) S¬f¬r yeri için tahmini aral¬k bulunamad¬yaz, X=[] tan¬mla ve ç¬k.
(f) Ç¬kt¬: X

>> f=@(x) exp(x)-x-4

>> X=bul(f,0)
X= 1.7000

1.8000

ÖRNEK 1.2. f (x) = ln(x) x + 4 fonksiyonunun x0 = 10 noktas¬
komşulu¼gundaki s¬f¬r yerini içeren ve h = 0:1 uzunluklu [a; b] aral¬¼g¬n¬
belirleyiniz.
Çözüm.
>> f=@(x) log(x)-x+4
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%--------------------------------------------------------------function X=bul(f,x0)
R=10;
% varsay¬lan tarama bölgesi yar¬cap¬
x_min=x0-R; x_max=x0+R;
% aral¬k uç noktalar¬
h=0.1;
%tarama ad¬m uzunlu¼
gu
x=x0; % başlang¬ç noktas¬
while x<x_max %sa¼
g yönde arama
if f(x)*f(x+h)<=0 X=[ x,x+h]; return;
else
x=x+h;
end;
end
x=x0; % başlang¬ç noktas¬
while x>x_min
%sol yönde arama
if f(x-h)*f(x)<=0 X=[x-h,x]; return;
else
x=x-h;
end;
end
disp(’sifiryerini içeren aralik bulunamadi’);X=[];
%------------------------------------------------------------Program 1.1: Verilen nokta komşulu¼
gunda s¬f¬r yerini içeren aral¬k belirleme
uygulamas¬.

>> X=bul(f,10)
X=5.7000

5.8000

6. Yöntemin analizi ve geliştirme önerileri
Süreksiz fonksiyonlar için süreksizlik noktalar¬n¬içeren aral¬k yukar¬da tan¬mlanan yöntem ile yanl¬şl¬kla s¬f¬r yeri olarak yorumlanabilir. Örne¼
gin f (x) = 1=x fonsiyonuna x = 0 noktas¬n¬içeren
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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bir aral¬kta yöntem uyguland¬g¼¬ taktirde bu tür bir yanl¬ş sonuç
oluşabilir. Yöntem Sürekli Fonksiyonlar için Ara De¼ger Teoremini
(Teorem 1.1) esas ald¬g¼¬için sadece sürekli fonksiyonlara uygulanabilir.
Sürekli fonksiyonlar için ara de¼
ger teoremi gere¼
gi, yöntem sadece
s¬f¬r noktas¬komşulu¼
gunda işaret de¼
giştiren sürekli fonksiyonlar¬n
s¬f¬r yerlerini( yani tek katl¬s¬f¬r yerlerini) belirlemek amac¬yla kullan¬labilir, fakat f (x) = x2 gibi çift katl¬s¬f¬r yerlerine sahip olan,
yani s¬f¬r yeri komşulu¼
gunda işaret de¼
giştirmeyen fonksiyonlar¬n
s¬f¬r yerlerinin belirlenmesinde kullan¬lamaz.
Problem II de ise verilen bir aral¬g¼¬n uç noktalar¬nda işaret de¼
giştiren
fonksiyonun s¬f¬r yerini belirleme problemi incelenmektedir.

1.2.2

Problem II: Verilen bir fonksiyonun, verilen bir
aral¬ktaki s¬f¬r yeri için yaklaş¬m belirleme problemi

1. Problem ifadesi
f fonksiyonu [a; b] aral¬¼g¬nda tan¬ml¬ve aral¬¼g¬n¬n uç noktalar¬nda işaret de¼giştiren (yani, f (a)f (b) < 0 ) sürekli bir fonksiyon olsun. Fonksiyonunun [a; b] aral¬¼g¬ndaki r s¬f¬r yeri için yeterince küçük > 0 ile
jf (c)j < kriterini sa¼glayan c = r yaklaş¬m¬n¬belirleyiniz.

Söz konusu problemin çözümü mevcuttur. Aşa¼
g¬da ifade edilen ve
Sürekli Fonksiyonlar için ara de¼
ger Teoremi(Teorem 1.1) olarak bilinen teorem gere¼
gince f fonksiyonunun [a; b] aral¬g¼¬nda en az bir reel
s¬f¬r yeri oldu¼
gunu biliyoruz. O halde f sürekli oldu¼
gu için jf (c)j < kriterini sa¼glayan en az bir c = r s¬f¬r yeri yaklaş¬m¬mevcuttur. Öncelikle
sürekli fonksiyonlar için ara de¼
ger teoremini hat¬rlayal¬m:
TEOREM 1.1. (Sürekli fonksiyonlar için ara de¼ger teoremi) f fonksiyonu [a; b] kapal¬aral¬¼g¬nda sürekli ve
m := min f (x); M := max f (x)
a x b

a x b

olarak tan¬mlans¬n. Bu taktirde 8 s 2 [m; M ] için f (r) = s denklemini sa¼glayan ve [a; b] aral¬¼g¬ içerisinde bulunan en az bir r noktas¬
mevcuttur.
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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Özetle ifade etmek gerekirse, sürekli fonksiyonlar için ara de¼
ger teoremi,
sürekli bir fonksiyonun kapal¬ aral¬ktaki en küçük ve en büyük de¼
ger
dahil, bu de¼
gerler aras¬nda kalan her de¼
geri en az bir noktada alaca¼
g¬n¬
ifade etmektedir.
Sonuç 1.1.
Ara de¼ger teoreminin bir sonucu olarak, e¼ger f fonksiyonu [a; b] aral¬¼g¬nda sürekli ve f (a)f (b) < 0 ise f (r) = 0 denklemini
sa¼glayan ve (a; b) aral¬¼g¬ içerisinde yer alan en az bir r noktas¬ mevcuttur.
Çünkü f (a)f (b) < 0 olmas¬ durumunda s¬f¬r noktas¬ f (a) ile f (b)
aras¬ndad¬r, o halde f fonksiyonu alt¬nda s¬f¬r noktas¬na resmedilen
(a; b) aral¬g¼¬nda en az bir nokta mevcut olmal¬d¬r. Bu sonuca göre kapal¬aral¬kta sürekli olan ve bu aral¬g¼¬n uç noktalar¬nda işaret de¼
giştiren
herhangi bir fonksiyonun söz konusu aral¬k içerisinde en az bir s¬f¬r yeri
mevcuttur.
Bir sonraki aşama ise söz konusu s¬f¬r yerini elektronik ortamda belirleyecek olan ve say¬sal yöntem olarak bilinen uygun bir matematiksel
yöntemin belirlenmesidir.
2. Say¬sal Yöntem( ikiye bölme yöntemi)
Say¬sal yöntem problemin elektronik ortamda çözümü için ne yap¬lmas¬
gerekti¼
gini ifade eder.
Bu amaçla ikiye bölme yöntemi ad¬verilen say¬sal yöntemi kullanal¬m.
Bu yöntem ile [a; b] aral¬g¼¬ile başlanarak, bu aral¬k her ad¬mda iki eşit
parçaya bölünür ve fonksiyonun işaret de¼
giştirdi¼
gi alt aral¬k belirlenir.
Aral¬k bölme işlemine fonksiyonun işaret de¼
giştirdi¼
gi yeni aral¬k ile de·
vam edilir. Işlemin ne zaman sonland¬r¬laca¼
g¬n¬sonuçland¬rma kriteri
ad¬verilen kriter belirler.
Sonuçland¬rma kriteri olarak, belirlenen yeni aral¬g¼¬n orta noktas¬ndaki
fonksiyon de¼
gerinin mutlak de¼
gerce verilen(veya tan¬mlanan) yeterince
küçük bir > 0 dan küçük olma kriteri olarak kabul edelim. Bu durumda elde edilen en son alt aral¬g¼¬n orta noktas¬n¬ s¬f¬r yeri için bir
yaklaş¬m olarak kabul edebiliriz.
Öte yandan elde edilen en son aral¬g¼¬n uzunlu¼
gunun yeterince küçük
pozitif bir say¬dan küçük olmas¬kriteri gibi daha farkl¬sonuçland¬rma
kriteri de kullan¬labilir.
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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ÖRNEK 1.3. f (x) = x2 1 fonksiyonunun [0; 3] aral¬¼g¬ndaki s¬f¬r yeri
için ikiye bölme yöntemi ile ilk üç yaklaş¬m¬elde ediniz.
Çözüm.
f fonksiyonu sürekli ve
f (0)f (3) =

8<0

oldu¼
gu için fonksiyonun verilen aral¬kta bir s¬f¬r yeri mevcuttur ve
ikiye bölme yöntemi uygulanabilir. S¬f¬r yerini içeren ve n inci
ad¬mda(n 1) elde edilen aral¬g¼¬[an ; bn ] ve bu aral¬g¼¬n orta noktas¬n¬da cn ile gösterelim. Buna göre ilk ad¬mda
a1 = 0; b1 = 3; c1 = 3=2
elde ederiz.
f (c1 ) = 5=4 6= 0 oldu¼
gundan s¬f¬r yeri henüz elde edilmemiştir,
s¬f¬r yerini içeren ikinci alt aral¬g¼¬belirleyelim: Bu alt aral¬k ya
[a1 ; c1 ] = [0; 3=2] veya [c1 ; b1 ] = [3=2; 3]
aral¬g¼¬olmal¬d¬r.
f (0)f (3=2) =

5=4 < 0

oldu¼
gu için yeni alt aral¬k
[a2 ; b2 ] = [0; 3=2] olup, bu aral¬g¼¬n orta noktas¬ise c2 = 3=4
tür.
f (c2 ) = f (3=4) = 7=16 6= 0 oldu¼
gundan s¬f¬r yeri henüz elde
edilmemiştir. S¬f¬r yerini içeren üçüncü alt aral¬g¼¬da benzer biçimde
belirleyebiliriz: Bu alt aral¬k ya
[a2 ; c2 ] = [0; 3=4] veya [c2 ; b2 ] = [3=4; 3=2]
aral¬g¼¬olmal¬d¬r.
f (3=4)f (3=2) =

35=64 < 0

oldu¼
gu için yeni alt aral¬k
[a3 ; b3 ] = [3=4; 3=2] ve bu aral¬g¼¬n orta noktas¬c3 = 9=8
dir.
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Dolay¬s¬yla verilen fonksiyonun s¬f¬r yeri için problemde istenilen
ilk üç yaklaş¬m¬
c1 = 3=2; c2 = 3=4; c3 = 9=8
olarak elde etmiş olduk.
Aşa¼
g¬da görece¼
gimiz üzere ikiye bölme yöntemi ile her bir ad¬mda elde
edilen aral¬g¼¬n orta noktas¬olarak tan¬mlanan fcn g dizisi fonksiyonun
s¬f¬r yerine yak¬nsamaktad¬r.
Ancak verilen key… bir fonksiyonun s¬f¬r yerini belirlemek için gerekli
işlemleri yukar¬da oldu¼
gu gibi ka¼
g¬t ve kalem ile gerçekleştiremeyiz.
Bilgisayar ortam¬nda gerçekleştirilmesi gereken bu işlemler için her bir
ad¬mda gerçekleştirilmesi gerekli olan işlemler aç¬k ve net olarak ifade
edilmelidir.
3. Algoritma
Say¬sal yöntemin hangi ad¬mlar takip edilerek ve nas¬l uygulanaca¼
g¬n¬
ifade eder. Daha aç¬k bir ifade ile Algoritma
Girdi(veya input) ad¬verilen verilerin al¬nmas¬,
yöntemin icras¬için gerekli her bir ad¬m ve
Ç¬kt¬(veya Output) ad¬verilen ve kullan¬c¬ya iletilecek sonuçlar¬n
aç¬k ve net bir biçimde ifade edildi¼
gi komutlar kümesidir.
Model problemimiz için Algoritma 1.2 aşa¼
g¬da sunulmaktad¬r. Bu
algoritmada her bir ad¬mda elde edilen alt aral¬k yine [a; b] aral¬g¼¬olarak
tan¬mlanmaktad¬r, Problem I ’ deki uygulaman¬n aksine burada indis
kullanm¬yoruz.
(a) ad¬m¬nda kullan¬c¬n¬n s¬f¬r yerini belirlemek istedi¼
gi fonksiyonu ve
bu fonksiyonun işaret de¼
giştirdi¼
gi aral¬g¼¬n¬n a ve b ile gösterilen uç
noktalar¬n¬tan¬mlamas¬istenmektedir. Ayr¬ca s¬f¬r yeri için uygun bir
yaklaş¬m¬n belirlendi¼
gini test yapmak amac¬yla yeterince küçük > 0
sabitinin tan¬mlanmas¬istenmektedir.
(b) de f (a)f (b) > 0 olmas¬ durumda yöntemin çal¬şmayaca¼
g¬ ifade
edilmektedir.
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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Algoritma 1.2 Ikiye bölme yöntemi algoritmas¬
(a) Girdi: f; a; b;
(b) E¼
ger f (a)f (b) > 0 ise ç¬k,
(c) c = (a+b)=2 alt aral¬g¼¬n orta noktas¬olmak üzere a; c; b; f (c) degerlerini
yaz,
(d) jf (c)j > oldu¼
gu sürece i,ii,iii ad¬mlar¬n¬tekrarla,

i. Yeni alt aral¬g¼¬belirle: e¼
ger f (a)f (c) < 0 ise b = c, de¼
gilse a = c
(s¬f¬r yerini içeren yeni [a; b] aral¬g¼¬)
ii. Yeni alt aral¬g¼¬n orta noktas¬: c = (a + b)=2
iii. Ç¬kt¬: a; c; b; f (c) degerlerini yaz.

(c) de [a; b] aral¬g¼¬n¬n orta noktas¬belirlenerek c de¼
gişkenine atanmakta
ve a; c; b; f (c) de¼
gerleri yazd¬r¬lmaktad¬r.
(d) de jf (c)j > oldu¼
gu sürece
(d) (i) de s¬f¬r yerini içeren alt aral¬k belirlenerek, bu alt aral¬k
tekrar [a; b] aral¬g¼¬ olarak adland¬r¬lmaktad¬r. E¼
ger f (a)f (c) < 0 ise
yeni [a; b] = [a; c]; yani b = c, de¼
gilse yeni [a; b] = [c; b]; yani a = c dir.
(d)

(ii) de yeni alt aral¬g¼¬n orta noktas¬belirlenmekte

(d)

(iii) de ise a; c; b; f (c) de¼
gerleri yazd¬r¬lmaktad¬r.

4. Program(Kod)
Bir sonraki aşama ise algoritmas¬belirlenen probleme ait program geliştirme
aşamas¬d¬r. Bu aşama algoritmada belirtilen komutlar kümesinin Bilgisayar Dili’ne dönüştürülmesi aşamas¬d¬r. Bu ba¼
glamda Programlama
Dili olarak adland¬r¬lan uygun bir dil(Basic, Pascal, Fortran, C, vs)
veya Programlanabilme özelli¼gine sahip yaz¬l¬m kullan¬l¬r.
Uygulamalar¬m¬z için ço¼
gunlukla MATLAB veya ayn¬ yaz¬m kurallar¬n¬ kullanan OCTAVE ’¬ [2] kullan¬yoruz. Yukar¬daki problem için
OCTAVE program¬aşa¼
g¬da verilmektedir.
OCTAVE (http : ==www:gnu:org=sof tware=OCT AV E) adresinden
kolayca erişilebilen ücretsiz bir yaz¬l¬md¬r ve matematiksel işlemler için
kullan¬m¬n¬[2] nolu kaynakta özet olarak inceliyoruz.
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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%---------------------------------------------------------function c=ikibol(f,a,b)
% f fonksiyonunun [a,b] aral¬¼
g¬ndaki
% s¬f¬r yerini ikiye bölme yöntemi ile bulur.
%Yaz¬l¬m¬ : c=ikibol(f,a,b)
eps=1e-5; %parametre
if f(a)*f(b)>0
error("ikiye bolme yöntemi uygulanamaz");
end;
c=(a+b)/2;
f printf (0
a
c
b
f (c) nn0 );
f printf (0 %9:6f %9:6f %9:6f %9:6f nn0 ; a; c; b; f (c));
while abs(f(c))>eps
if f(a)*f(c)< 0
b=c;
else
a=c;
end
c=(a+b)/2;
f printf (0 %9:6f %9:6f %9:6f %9:6f nn0 ; a; c; b; f (c));
end
%-------------------------------------------------------Program 1.2: Matlab veya Octave ile ikiye bölme yöntemi uygulamas¬.
5. Uygulama
ÖRNEK 1.4. f (x) = cos(x) x fonksiyonunun [0; 2] aral¬¼g¬ndaki s¬f¬r
yerini ikiye bölme yöntemi yard¬m¬yla belirleyiniz.
Çözüm.
f fonksiyonunu
f=@(x)

cos(x)-x ;
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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komutu ile tan¬mlayal¬m. Daha sonra aşa¼
g¬daki komut yard¬m¬yla Program 1.2 i çal¬şt¬rarak aşa¼
g¬da gösterilen sonuçlar¬elde edebiliriz.
>>ikibol(f,0,2)
0.000000
0.000000
0.500000
0.500000
0.625000
0.687500
0.718750
0.734375
0.734375
0.738281
0.738281
0.738281
0.738770
0.739014
0.739014
0.739075
0.739075

1.000000
0.500000
0.750000
0.625000
0.687500
0.718750
0.734375
0.742188
0.738281
0.740234
0.739258
0.738770
0.739014
0.739136
0.739075
0.739105
0.739090

2.000000
1.000000
1.000000
0.750000
0.750000
0.750000
0.750000
0.750000
0.742188
0.742188
0.740234
0.739258
0.739258
0.739258
0.739136
0.739136
0.739105

-0.459698
0.377583
-0.018311
0.185963
0.085335
0.033879
0.007875
-0.005196
0.001345
-0.001924
-0.000289
0.000528
0.000120
-0.000085
0.000017
-0.000034
-0.000008

ans =
0.7391
6. Yöntemin Analizi
Haz¬rlanan program¬n do¼
gru çal¬şt¬g¼¬n¬n kontrol edilmesini takip eden
son aşama ise elde edilen sonuçlar¬n irdelenmesi ve yorumlanmas¬d¬r.
Bu ba¼
glamda cevapland¬r¬lmas¬gereken sorular:
Yöntemin söz konusu aral¬ktaki s¬f¬r yerini her zaman belirleyip
ya da belirleyemeyece¼
gi(Teorem 1.2) ve
s¬f¬r yerini belirleyebilme h¬z¬(orta noktalardan oluşan dizinin yak¬nsama h¬z¬d¬r.
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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Bu sorulara verece¼
gimiz cevaplar yard¬m¬yla yöntemin yak¬nsakl¬¼g¬, yak¬nsama h¬z¬ve bilgisayar sistem kaynaklar¬n¬hangi düzeyde kulland¬¼g¬
konusunda bilgi sahibi oluruz. Bu bilgiler yöntemin “kimlik” bilgileridir ve bir di¼
ger yöntemle karş¬laşt¬r¬l¬rken kullan¬l¬r.
TEOREM 1.2. f fonksiyonu [a; b] = [a1 ; b1 ] aral¬¼g¬n¬n uç noktalar¬nda işaret de¼giştiren sürekli bir fonksiyon ve r de fonksiyonun her
n için f (an )f (bn ) < 0 şart¬n¬sa¼glayan [an ; bn ] aral¬¼g¬ndaki s¬f¬r yeri ve
fcn g1
n=1 ise cn = (an + bn )=2 ile tan¬mlanan orta noktalar dizisi olsun.
Bu taktirde
lim cn = r
n!1

dir.
I·spat[1] r s¬f¬r yeri için
jr

bn

cn j

an
2

oldu¼
gu aç¬kt¬r. Öte yandan her bir alt aral¬g¼¬n uzunlu¼
gu önceki alt
aral¬g¼¬n uzunlu¼
gunun yar¬s¬na eşit oldu¼
gundan
jr

cn j

bn

an
2

=

bn

an

1

1

22

=

=

b1

a1
2n

elde ederiz. Yukar¬daki eşitsizlikten
lim jr

cn j = 0

cn j

cn

n!1

elde ederiz. Öte yandan
jr

r

jr

cn j

eşitsizli¼
gi ve genel matematik dersinden bilinen s¬k¬şt¬rma teoreminden
[9] sonuç aç¬kça görülür.
Şimdi de yak¬nsama h¬z¬n¬belirlemek amac¬yla "yak¬nsama basama¼g¬"
kavram¬n¬tan¬mlayal¬m.
TANIM 1.1. Bir r noktas¬na yak¬nsayan fcn g1
n=0 dizisi verilmiş olsun.
E¼ger her n N için
jr

cn+1 j

jr

cn j
K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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eşitsizli¼gi sa¼glanacak biçimde > 0;
1 reel say¬lar¬ve N > 0 tam1
say¬s¬ mevcutsa fcn gn=1 dizisi -¬nc¬ basamaktan yak¬nsak bir dizidir
denir.
= 1 olmas¬ durumunda yak¬nsama için 2 (0; 1) olmal¬d¬r
ve bu durumda diziye lineer yak¬nsak dizi ad¬ verilir.
= 2 olmas¬
durumda ise diziye kuadratik yak¬nsak dizi ad¬verilir.
I·kiye bölme yöntemi için
jr

cn+1 j

bn+1

an+1
2

ve
jr

cn j

bn

=

1 b n an
2
2

an
2

eşitsizliklerini karş¬laşt¬rarak
jr

1
cn+1 j = jr
2

cn j

elde ederiz. O halde yöntem lineer olarak yak¬nsakt¬r ve
jr

cn+1 j=jr

cn j =

1
2

sabiti ise ortalama yak¬nsakl¬k oran¬olarak tan¬mlan¬r.
7. Geliştirme önerileri ve alternatif yöntemler
En iyi say¬sal yöntem, gerçek sonucu en büyük hassasiyetle ve minimal
bilgisayar bellek ve zaman kayna¼
g¬kullan¬m¬ile elde eden yöntemdir.
Alternatif olarak daha de¼
gişik yöntemler uygulanabilir:
Kirişle Bölme(Regula Falsi, false position) yöntemi: Genellikle Regula Falsi olarak bilinen yöntem, her ad¬mda aral¬g¼¬orta
noktas¬ndan ikiye bölmek yerine, f (a)f (b) < 0 olmak üzere (a; f (a)),
(b; f (b)) noktalar¬n¬birleştiren kirişin x eksenini kesim noktas¬yard¬m¬yla aral¬g¼¬iki alt parçaya böler. Kirişin ekseni kesim noktas¬n¬
belirlemek için öncelikle kiriş denklemini göz önüne alal¬m:
y = f (a) +

f (b)
b

f (a)
(x
a

a)
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Bu do¼
grunun x = c olarak adland¬raca¼
g¬m¬z x eksenini kesim noktas¬n¬, y = 0 almak suretiyle
(b a)
f (a)
f (b) f (a)
(b a)
f (b)
f (b) f (a)

x = c=a
= b

(1.1)

olarak elde ederiz.
Bu yönteme ait algoritmay¬, Algoritma 1.2’de küçük bir de¼
gişiklik
yapmak suretiyle elde edebiliriz: Algoritma 1.2’de
c = (a + b)=2
yerine
c=b

(b
f (b)

a)
f (b)
f (a)

almak yeterlidir.
ÖRNEK 1.5. f (x) = x2 1 fonksiyonunun [0; 3] aral¬¼g¬ndaki s¬f¬r yeri
için kirişle bölme yöntemi ile ilk üç yaklaş¬m¬elde ediniz.
Çözüm.
f fonksiyonu sürekli ve
f (0)f (3) =

8<0

oldu¼
gu için fonksiyonun verilen aral¬kta bir s¬f¬r yeri mevcuttur ve kirişle
bölme yöntemi uygulanabilir. S¬f¬r yerini içeren ve n inci ad¬mda(n
1) elde edilen aral¬g¼¬ [an ; bn ] ve (an ; f (an )),(bn ; f (bn )) noktalar¬n¬ birleştiren kirişin x eksenini kesti¼
gi noktay¬ da cn ile gösterelim. Buna
göre
(bn an )
f (bn )
c n = bn
f (bn ) f (an )
dir.
I·lk ad¬mda

1
3
8=9 6= 0 olup, s¬f¬r yeri henüz belirlenmemiştir.
a1 = 0; b1 = 3; c1 =

dir. f (1=3) =

K a ra d e n iz Te k n ik M a te m a tik , e rh a n @ k tu .e d u .tr
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Şimdi s¬f¬r yerini içeren ikinci alt aral¬g¼¬belirleyelim: Bu alt aral¬k
ya
[a1 ; c1 ] = [0; 1=3] veya [c1 ; b1 ] = [1=3; 3]
aral¬g¼¬olmal¬d¬r.
f (1=3)f (3) =

64=9 < 0

oldu¼
gu için yeni alt aral¬k
[a2 ; b2 ] = [1=3; 3]
ve
c2 = 3=5
dir. f (3=5) = 9=25
belirlenmemiştir.

1 =

16=25 6= 0 olup, s¬f¬r yeri henüz

S¬f¬r yerini içeren üçüncü alt aral¬g¼¬da benzer biçimde belirleyebiliriz: Bu alt aral¬k ya
[a2 ; c2 ] = [1=3; 3=5] veya [c2 ; b2 ] = [3=5; 3]
aral¬g¼¬olmal¬d¬r.
f (3=5)f (3) =

128=25 < 0

oldu¼
gu için yeni alt aral¬k
[a3 ; b3 ] = [3=5; 3]
ve
c3 = 7=9
dur.
O halde s¬f¬r yeri için kirişle bölme yöntemi ile elde etti¼
gimiz ilk üç
yaklaş¬m¬
c1 = 1=3; c2 = 3=5; c3 = 7=9
olarak elde ederiz.
Kirişle bölme yöntemi de her bir ad¬mda elde edilen [an ; bn ] aral¬g¼¬nda
yer alan ve (an ; f (an )); (bn ; f (bn )) noktalar¬n¬birleştiren kirişin x eksenini kesim noktas¬olarak elde edilen fcn g noktalar dizisinin fonksiyonun
s¬f¬r yerine yak¬nsad¬g¼¬n¬öngörür(Al¬şt¬rma 14).
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Uyar¬. ikibol:m isimli dosyada da
c=b

(b
f (b)

a)
f (b)
f (a)

de¼gişikli¼gini yaparak elde etti¼giniz program¬ kirislebol.m isimli dosyada
kaydediniz. function ikibol(f,a,b) sat¬r¬n¬ ise function kirislebol(f,a,b)
olarak de¼giştirmeyi unutmay¬n¬z(Al¬şt¬rma 8).
Bir di¼
ger alternatif ise kirişlerle yaklaş¬m yöntemidir:
Kirişlerle yaklaş¬m Yöntemi: Kirişle bölme yöntemindeki s¬f¬r
yerini içeren aral¬kla başlay¬p(yani f (a)f (b) < 0) ve yine s¬f¬r
yerini içeren alt aral¬k ile devam etme kriterinden vazgeçilebilir.
– Bu durumda verilen f fonksiyonu ve belirlenmesi istenilen
s¬f¬r yerine yak¬n komşuluktaki key…iki x1 ; x2 noktas¬ile başlayarak (x1 ; f (x1 )); (x2 ; f (x2 )) noktalar¬ndan geçen kirişin x eksenini kesti¼
gi x3 noktas¬(1.1)
x3 = x2

(x2
f (x2 )

x1 )
f (x2 )
f (x1 )

olarak ta ifade edilebilir.
– Daha sonra en güncel iki yaklaş¬m noktas¬ olarak x1 := x2 ,
x2 := x3 alarak, işleme jf (x3 )j > kriteri do¼
gru oldu¼
gu sürece
devam edilir. Elde edilen en son x3 de¼
geri s¬f¬r yeri için yaklaş¬m kabul edilir. Bu yöntem kirişle bölme yöntemi ile ço¼
gu
kez kar¬şt¬r¬l¬r ve k¬saca Kiriş(secant) veya Kirişlerle yaklaş¬m
yöntemi olarak adland¬r¬l¬r(Bölüm 6).
Parabollerle yaklaş¬m yöntemi: Kirişlerle yaklaş¬m yöntemi
de geliştirilebilir.
– S¬f¬r yeri komşulu¼
gunda iki nokta yerine, x1 ; x2 ve x3 gibi üç
nokta alarak,
(x1 ,f(x1 )),(x2 ,f(x2 )),(x3 ,f(x3 ))
noktalar¬ndan geçen ikinci dereceden polinomun x4 ile gösterece¼
gimiz s¬f¬r yerini fonksiyonun s¬f¬r yeri için yaklaş¬m kabul
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edelim. Bir sonraki ad¬mda x1 = x2 ; x2 = x3 ; x3 = x4 alarak
işleme devam edelim. jf (x3 )j > oldu¼
gu sürece işleme devam edelim. Kriteri sa¼
glamayan ilk x3 de¼
gerini s¬f¬r yeri olarak
kabul edelim. Yukar¬da ana hatlar¬yla bahsedilen ve parabollerin s¬f¬r yerleri ile verilen fonksiyonun s¬f¬r yerine yaklaş¬m¬
esas alan bu yöntem, 1956 y¬ll¬nda David E. Muller7 taraf¬ndan geliştirilmiş olup Muller yöntemi olarak bilinir( [1] ) .

Problem III ile verilen bir sonraki örne¼
gimizde, say¬sal analiz aşamalar¬n¬
sürekli bir fonksiyonun verilen bir nokta komşulu¼
gundaki s¬f¬r yerini belirleme problemi üzerinde inceliyoruz.

1.2.3

Problem III: Sürekli bir fonksiyonun, verilen bir
nokta komşulu¼
gundaki s¬f¬r yeri için yaklaş¬m belirleme problemi

Problem I için geliştirilen yöntem ile Problem II ’deki yöntemi birleştirerek
karma(hibrid) olarak adland¬r¬lan bir yöntem geliştirebiliriz.
1. Problem ifadesi
Sürekli bir f fonksiyonunun, verilen bir x0 noktas¬ komşulu¼
gundaki
s¬f¬r yerini belirleyiniz.
2. Yöntem(karma yöntem)
Öncelikle f fonksiyonunun verilen bir x0 noktas¬komşulu¼
gundaki s¬f¬r
yerini içeren [a; b] aral¬g¼¬n¬Problem I için geliştirdi¼
gimiz yöntem ile belirledikten sonra, elde edilen aral¬g¼¬ikiye bölme yöntemine göndererek
fonksiyonunu s¬f¬r yerini belirleyebiliriz.
3. Algoritma Yönteme ait Algoritma 1.3 aşa¼
g¬da verilmektedir.
4. Program
Algoritmaya ait Program 1.3 aşa¼
g¬da verilmektedir.
5. Uygulama
7

David E. Muller(1924-2008) Amerikal¬matematik ve bilgisayar bilimci.
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Algoritma 1.3 Verilen nokta komşulu¼
gunda s¬f¬r yeri belirleme algoritmas¬.
(a) Girdi f,x0
(b) f nin s¬f¬r yerini içeren [a,b] aral¬g¼¬n¬Problem I deki yöntem ile belirler
(c)

i. e¼
ger f(a)=0 ise c=a,
ii. de¼
gil ve e¼
ger f(b)=0 ise c=b dir,
iii. de¼
gilse Problem II deki yöntem ile c=ikibol(f,a,b) ile c yi bul

(d) Ç¬kt¬: c
%---------------------------------------------------------function c=fsifir(f,x0);
X=bul(f,x0);
if isempty(X)
c=[]; return;
else
a=X(1);b=X(2);
if f(a)==0 c=a;
elseif f(b)==0 c=b;
else
c=ikibol(f,a,b);
end
end
%----------------------------------------------------------Program 1.3: Girilen nokta komşulundaki s¬f¬r yerini belirleme uygulamas¬.
ÖRNEK 1.6. f (x) = ln(x) x + 4 fonksiyonunun x0 = 4 noktas¬
komşulu¼gundaki s¬f¬r yerini belirleyiniz.
Çözüm.
>> f=@(x)

log(x)-x+4;

>> fsifir(f,4)
ans =
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5.7490
Ayn¬ işlem MATLAB/OCTAVE fzero fonksiyonu yard¬m¬yla da gerçekleştirilebilir:
>> fzero(f,4)
ans =
5.7490
ÖRNEK 1.7. f (x) = xsin(1=x) fonksiyonunun x0 = 4 noktas¬komşulu¼gundaki s¬f¬r yerini belirleyiniz.
Çözüm.
>> f=@(x)

x*sin(1/x);

>> fsifir(f,4)
ans =
0.3183

elde ederiz.
Benzer yaz¬l¬mlarla karş¬laşt¬rma:
MATLAB/OCTAVE fzero fonksiyonunun yukar¬da tan¬mlanan f fonksiyonunun s¬f¬r yerini x0 = 4 başlang¬ç noktas¬yla belirleyememektedir:
>> fzero(f,4)
Exiting fzero: aborting search for an interval containing
a sign change because NaN or Inf function value encountered
during search.
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(Function value at -Inf is NaN.)
Check function or try again with a different starting value.
ans =NaN
Ancak başlang¬ç noktas¬fonksiyonun s¬f¬r yerine daha yak¬n seçilerek,
fzero yard¬m¬yla da s¬f¬r yeri belirlenebilmektedir:
>>fzero(f,1)
ans =
0.3183
6. Yöntemin analizi ve Alternatif aray¬şlar
Verilen bir reel x0 noktas¬ komşulu¼
gunda tek katl¬ ve reel s¬f¬r yerini
bulan bu yöntem
(a) çift katl¬s¬f¬r yerlerini ve
(b) karmaş¬k s¬f¬r yerini belirleyemez.
Verilen bir reel x0 noktas¬komşulu¼
gunda reel s¬f¬r yerini bulan yöntem,
karmaş¬k s¬f¬r yerini bulmak için geliştirilebilir.
Problem I-III ile say¬sal analiz sürecine örnek olarak inceledi¼
gimiz ikiye
bölme ve kirişle bölme yöntemleri bölümleme yöntemleri olarak adland¬r¬l¬rlar, çünkü s¬f¬r yerini içeren aral¬k, mevcut aral¬g¼¬n uygun bir biçimde bölünmesi suretiyle elde edilmektedir.
Yukar¬da k¬saca özetlenen kirişler ve parabolerle yaklaş¬m yöntemleri yinelemeli(veya iteratif) yöntemler olarak adland¬r¬l¬rlar ve yinelemeli
yöntemleri Bölüm 6 da inceliyoruz.
Al¬şt¬rmalar 1.1.
1.
A=

a11 a12
a21 a22

;b =

b1
b2

;X =

x
y

olmak üzere AX = b denklem sisteminin çözümünü belirleme probleminin
say¬sal analizini aşa¼g¬daki ad¬mlar¬uygulayarak gerçekleştiriniz:
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(a) det(A) 6= 0 ise Cramer yöntemini say¬sal yöntem olarak deneyiniz.
det(A) = 0 ise yöntemin uygulanamayaca¼g¬mesaj¬n¬kullan¬c¬ya iletiniz.
(b) Yönteme ait algoritman¬z¬ad¬m ad¬m ve aç¬k bir biçimde yaz¬n¬z. Algoritma kullan¬c¬dan A2 2 matrisi ve b2 1 vektörünü alarak X2 1 çözümünü sunmal¬d¬r.
(c) Algoritmaya ait program¬n¬z¬MATLAB/OCTAVE yaz¬l¬m diline uygun
olarak geliştiriniz.
(d) Program¬n¬z farkl¬A matrisleri ve b sa¼g yan vektörleri için test yap¬n¬z.
2.
ax2 + bx + c = 0
denkleminin köklerini belirleme probleminin say¬sal analizini aşa¼g¬daki ad¬mlar¬uygulayarak gerçekleştiriniz.
(a) a 6= 0 için bilinen kuadratik polinom kök formüllerini say¬sal yöntem
olarak deneyiniz.
(b) Yönteme ait algoritman¬z¬ad¬m ad¬m ve aç¬k bir biçimde yaz¬n¬z. Algoritma kullan¬c¬dan a; b; c katsay¬lar¬n¬ alarak, reel veya kompleks
kökleri belirlemelidir.
(c) Algoritmaya ait program¬n¬z¬MATLAB/OCTAVE yaz¬l¬m dilinde geliştiriniz.
(d) Program¬n¬z¬farkl¬a; b; c katsay¬lar¬için test yap¬n¬z.
(e) a = 0 olmas¬durumundaki kökü ayr¬ca hesaplatmay¬unutmay¬n¬z.
3. Soru 2 deki analiziniz yard¬m¬yla A2 2 matrisinin özde¼gerlerini belirleme
probleminin say¬sal analizini gerçekleştiriniz.
4.
x2 + y 2 = r 2
ax2 + y = 0
çember ve parabolünün arakesit noktalar¬n¬ belirleme probleminin say¬sal
analizini gerçekleştiriniz. Verilen r yar¬çap¬ve a 6= 0 katsay¬s¬için her iki
arakesit noktas¬belirlenmelidir.
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5. f (x) = x2 5x; a =
için ilk üç yaklaş¬m¬

2; b = 3 verilsin. f nin [a; b] aral¬¼g¬ndaki s¬f¬r yeri

(a) ikiye bölme ve
(b) kirişle bölme yöntemleri ile belirleyiniz.
6. f (x) = x3 x 1; a =
yeri için ilk üç yaklaş¬m¬

2; b = 3 verilsin. f nin [a; b] aral¬¼g¬ndaki s¬f¬r

(a) ikiye bölme ve
(b) kirişle bölme yöntemleri ile belirleyiniz.
7. ·Ikiye bölme yöntemine ait Program 1.2’yi aşa¼g¬da verilen fonksiyonlar ve
[a; b] aral¬klar¬ için çal¬şt¬rarak s¬f¬r yerlerini belirleyiniz. Epsilon sabitini
eps = 1e 10 olarak al¬n¬z.
(a) f (x) = x2

5x; a =

(b) f (x) = x3

x

1; a =

(c) f (x) = ln(x + 1)
(d) f (x) = 5e

x

2; b = 3

1 2
x;
4

2; b = 3
a = 1; b = 4

coshx; a = 0; b = 4

8. Soru 7’yi kirişle bölme(regula falsi) yöntemi için tekrarlay¬n¬z.
9. Kullan¬c¬dan f fonksiyonu , a,b de¼gerleri ve eps tolerans¬ile birlikte yontem
isimli bir de¼gişken de¼gerini de alarak yontem = 1 olmas¬durumunda ikiye
bölme yöntemini, yontem = 2 olmas¬durumunda kirişle bölme yöntemini
ça¼g¬rarak s¬f¬r yerini belirleyen bir uygulama geliştiriniz.
10. Soru 7’de verilen fonksiyonlar ve yine verilen a de¼gerleri için x0 = a alarak
Program 1.1 yard¬m¬yla s¬f¬r yerlerini içeren aral¬klar¬hesaplay¬n¬z.
11. ·Ikiye bölme yöntemini, her ad¬mda elde edilen aral¬k içerisinde rasgele
üretilen bir noktay¬(örne¼gin MATLAB/OCTAVE ortam¬nda rand fonksiyonu ile ) c noktas¬ olarak kabul edecek biçimde modi…ye ediniz. Elde
etti¼giniz yöntemi ikiye bölme yöntemiyle karş¬laşt¬r¬n¬z. Ne gözlemliyorsunuz?
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12. Program 1.3 ile tan¬mlanan f sif ir program¬ve MATLAB/OCTAVE’a ait
f zero programlar¬yard¬m¬yla Soru 7’de verilen fonksiyonlar¬n s¬f¬r yerlerini
yine ayn¬soru da verilen a de¼gerlerini başlang¬ç noktas¬alarak hesaplay¬n¬z.
13. MATLAB/OCTAVE ortam¬nda roots komutu, katsay¬lar¬ verilen polinomun s¬f¬r yerlerini belirler. Buna göre Soru 7(a),(b) deki polinomlar¬n katsay¬lar¬n¬ girerek köklerini elde ediniz. Elde etti¼giniz sonuçlar yukar¬daki
formül ile elde edilen sonuçlarla ayn¬olmal¬d¬r. Örne¼gin
>> roots([a b c]) komutu ile
p(x)=ax2 + bx + c
polinomunun kökleri hesaplan¬r.
14. Kirişle bölme yönteminde her bir ad¬mda elde edilen [an ; bn ] aral¬¼g¬nda
yer alan ve (an ; f (an )); (bn ; f (bn )) noktalar¬n¬birleştiren kirişin x eksenini
kesim noktas¬ olarak elde edilen fcn g noktalar dizisinin fonksiyonun s¬f¬r
yerine yak¬nsad¬¼g¬n¬gösteriniz.
15. Bilgisayar¬n¬z¬n bellek kullan¬m kapasitesini test yap¬n¬z:
MATLAB/OCTAVE ortam¬nda A = rand(n) komutu ile n = 1000 için
rasgele bir An n matrisini üreterek, matrisin tersi, determinant¬ve rank¬n¬
bulmaya çal¬ş¬n¬z.
n = 2000; 4000; 10000
için ayn¬işlemleri yapmaya çal¬şarak tersini hesaplayabilece¼giniz en büyük
boyutlu matrisi tahmin etmeye çal¬ş¬n¬z.
16. Rand komutu yard¬m¬yla üretece¼giniz ve elemanlar¬ rasgele elamanlardan
oluşan A matrisi ve b vektörü için MATLAB/OCTAVE ortam¬nda x = Anb
komutuyla çözebilece¼giniz en büyük boyutlu Ax = b lineer cebirsel denklem
sisteminin boyutunu belirlemeye çal¬ş¬n¬z.
17. Bilgisayar¬n¬z¬n CPU h¬z¬n¬test yap¬n¬z:

SN =

N
X

1=k

k=1

toplam¬n¬

N = 1000; 10000; 100000; 1000000
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de¼gerleri için hesaplayarak her bir işlem için kullan¬lan CPU zaman¬n¬belirlemeye çal¬ş¬n¬z. Artan N de¼gerleri için CPU zaman¬nas¬l de¼gişmektedir.
N de¼gerlerine karş¬, toplama işlemi için gerekli CPU zamanlar¬n¬n gra…¼gini
çizdiriniz. Bu amaçla MATLAB/OCTAVE ortam¬nda cputime komutunu
skaler cebirsel işlemlerle ve döngü kullanmak suretiyle uygulayan aşa¼g¬daki
program¬kullanabilirsiniz:
%---------------------------------------------------------function sonuc=topla(N)
topla=0;
zaman=cputime;
for i=1:N
topla=topla+1/i;
end
zaman=cputime-zaman;
disp([’zaman=’,num2str(zaman)]);
%---------------------------------------------------------Program 1.4: For döngüsü ile seri toplam¬için cpu testi.
18. Soru 17 deki toplam for döngüsü kullan¬lmadan ve vektör cebirsel bir algoritma ile aşa¼g¬da belirtilen ad¬mlar¬takip etmek suretiyle gerçekleştiren
toplav isimli vektör cebirsel işlem gerçekleştiren bir fonksiyon program¬
haz¬rlay¬n¬z. Haz¬rlayaca¼g¬n¬z program¬Soru 17 deki N de¼gerleri için çal¬şt¬rarak
CPU zamanlar¬n¬ karş¬laşt¬r¬n¬z. Hangi kod daha az CPU zaman¬ gerektirmektedir?
(a) birler isimli N elemanl¬ ve 1 say¬lar¬ndan oluşan birler=ones(1,N)
vektörünü tan¬mlay¬n¬z.
(b) indis isimli indis=1:N vektörünü tan¬mlad¬ktan sonra MATLAB/OCTAVE
’./’operatörü ile dizi=1./indis vektörünü tan¬mlay¬n¬z.
(c) (a) da elde etti¼giniz birler dizisi ile (b) de elde etti¼giniz dizi isimli
vektörün iç çarp¬m¬n¬ (birler*dizi’) hesaplay¬n¬z.
19. Soru 17’yi
SN =

N
X

1=k 2

k=1
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toplam¬ için tekrarlay¬n¬z. Belirtilen N de¼gerleri için elde etti¼giniz k¬smi
toplamlar dizisi Euler say¬s¬olarak bilinen 2 =6 de¼gerine yak¬nsamal¬d¬r.

20. Soru 19 daki SN için Soru 18 de özetlenen ad¬mlar¬uygulayan vektör cebirsel işlem gerçekleştiren bir fonksiyon program¬haz¬rlay¬n¬z. Soru 17 de
belirtilen N de¼gerleri için Soru 19 da elde etti¼giniz sonuçlar¬karş¬laşt¬r¬n¬z.
Hangi kod daha az CPU zaman¬gerektirmektedir?
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