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ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ПРИ НУМЕРИЧКО РЕШАВАЊЕ НА   
НЕЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ ВО MATHEMATICA 

Билјана Начевска-Настовска 1 

 
1. ВОВЕД  

Многу реални проблеми од сите области во животот и техниката 
се решаваат многу ефикасно со математичко моделирање благодарејќи 
на брзиот развој на компјутерската техника и различни софтвери кои 
притоа се користат. Имено, моделирањето и решавањето на проблемот 
се одвива во неколку фази. Почетната фаза претставува  формулација 
на проблемот, која ја истакнува значајноста на самиот проблем во одре-
дена сфера од животот како и влезните информации со кои ќе распо-
лагаме за негово решавање. Податоците со кои располагаме најчесто се 
добиени експериментално и се меморираат со конечна прецизност, па 
оттаму и влезните грешки во моделирањето ќе бидат неотстранливи.   
Следните  две фази се состојат во конструкција на добар математички 
модел и негово решавање со погодно избран математички апарат. Реша-
вањето на математичкиот модел  е најзначаен и најтежок чекор, бидејќи 
се бара интелигентен математички пристап дури и во ретки случаи кога 
постои точно, аналитички добиено решение на проблемот. Математич-
киот модел обично се состои од множество равенки  со кои треба да се 
опишат сите процеси значајни за поставениот проблем. Карактеристи-
ките на изучуваните процеси и објекти се изразени преку коефициенти-
те на равенките во моделот. Посебно внимание треба да се обрне на 
анализата на грешката како и стабилноста  на алгоритмот со кој ќе се 
решава проблемот. Во секој момент од постапката треба да водиме 
сметка за начинот на  пресметувањата и контролирање на грешката, 
која неминовно се појавува поради несовршеност на моделот или огра-
ничениот капацитет на прецизност на компјутерот и софтверот кој се 
користи. Програмскиот пакет Wolfram Mathematica [6] е еден од најсо-
фистицираните модерни компјутерски системи кој во себе има алатки 
за симболичко, што е реткост, и нумеричко пресметување, како и ис-
клучителна можност за визуализација, а се користи во разни области од 
инженерството, математиката и машинското учење уште од 1988 годи-
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на, па сѐ до денес.  Последниот чекор од математичкото моделирање се 
состои во имплементација на решението на поставениот проблем и 
нема да биде разгледувана во овој труд. 

Математичарите се задолжени за конструкција  на математичкиот 
модел со погодно избрани математички техники. Предмет на интерес во 
овој труд ќе биде нумеричкото решавање на некои нелинеарни равенки 
со помош на различни  нумерички методи и нивна споредба, со ко-
ристење на програмскиот пакет Mathematica [1]. Посебно ќе се обидеме 
да го нагласиме визуелното претставување и разбирање на проблемот 
како основа за успешна примена на секој метод. Од тие причини, една 
задача ќе биде третирана на неколку начини со различни методи, со ак-
центирање на предностите и недостатоците на секој метод соодветно.  
Некои од овие методи и примери  се обработуваат во курсот Нумерички 
методи за инженери, изборен предмет на Факултетот за електротехника 
и информациски технологии во Скопје. 

2. ВИЗУАЛИЗАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ 

Доколку бараме решение на нелинеарната равенка  
                                                  𝑓(𝑥) = 0,                                                  (1)    

првиот чекор што го применуваме е графичко претставување на 
функцијата 𝑦 = 𝑓(𝑥). Решението на равенката  (1)  всушност претста-
вува нула на функцијата 𝑦 = 𝑓(𝑥), односно претставува пресек на гра-
фикот на функцијата 𝑦 = 𝑓(𝑥)  со 𝑥-оската. Исто така, доколку  равен-
ката (1) ја доведеме до еквивалентен облик 𝑔(𝑥) = ℎ(𝑥), решението на 
равенката (1) е апцисата на точката на пресек на графиците на 𝑦 = 𝑔(𝑥) 
и 𝑦 = ℎ(𝑥). Затоа, секогаш кога имаме задача во која бараме решение 
на нелинеарна равенка од облик (1), најпрво треба да го нацртаме гра-
фикот на функцијата 𝑦 = 𝑓(𝑥) или графиците на функциите 𝑦 = 𝑔(𝑥) и 
𝑦 = ℎ(𝑥).  

Во примерите што следуваат ќе се обидеме да ја доловиме погод-
носта при користење на Mathematica за визуализација на проблемот.  

Пример 1. Локализација на решенијата на равенката 𝑒−𝑥 − 𝑥 = 0 . 
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Наредбата со која Mathematica го скицира графикот на функцијата 𝑦 =
𝑒−𝑥 − 𝑥, даден на Цртеж 1, со некои мали дополнувања и разубавувања 
на основната функција Plot[ ], е дадена со:  
 

 

Притоа, со мала промена на параметрите во наредбата, можеме да 
ја менуваме бојата на графикот, доменот и множеството вредности на 
функцијата, ознаките на координатните оски и сл. 

 
                  Цртеж 1. График на функцијата  𝑦 = 𝑒−𝑥 − 𝑥. 

Графикот ни покажува дека нулата на функцијата се наоѓа вo ин-
тервалот [0.5, 1]. Сега, равенката 𝑒−𝑥 − 𝑥 = 0  ќе ја запишеме во нејзи-
ниот еквивалентен облик  𝑒−𝑥 = 𝑥. Локализација на бараното решение  
може да се направи и со локализација на пресекот на кривата 𝑦 = 𝑒−𝑥 и 
правата 𝑦 = 𝑥,  како на Цртеж 2, скицирајќи ги во ист координатен 
систем со следнава наредба:  
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          Цртеж 2. Графици на функциите  𝑦 = 𝑒−𝑥  и  𝑦 = 𝑥. 

Да напоменеме дека, при графичкото претставување на функција-
та во Mathematica, на едноставен начин  можеме да го менуваме интер-
валот во кој се движи  аргументот 𝑥, сѐ додека не добиеме приказ кој ни 
е погоден за визуализација на  решението. Исто така, во Mathematica,  
со наредбата 

 
може да го пресметаме изводот на функцијата 𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥 − 𝑥 и да конс-
татираме дека е негативен. Тоа пак значи, дека функцијата монотоно 
опаѓа, од каде што следува единственост на локализираната нула на 
функцијата 𝑓(𝑥). На сличен начин можеме да утврдиме дека изводите 
на функциите 𝑦 = 𝑒−𝑥 и 𝑦 = 𝑥 не го менуваат знакот.  Наредбата во 
Mathematica за барање на извод на двете функции наеднаш, како и 
излезот, е даден  со: 

 
Притоа, првата функција монотоно опаѓа а втората монотоно 

расте, од каде што повторно можеме да заклучиме дека постои единст-
вен пресек на графиците на двете криви,  претставен на Цртеж 2.  

Методите со кои нумерички можеме да ја решиме равенката (1) се 
делат генерално на два типа: интервални методи (анг. bracketing 
methods) и отворени методи (анг. open methods).  Интервалните методи
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се состојат во уточнување на интервалот кој го содржи решението на 
нелинеарната равенка (1). Тие се генерално со поспора конвергенција, 
но секогаш доведуваат до резултат со посакувана точност, па ги 
нарекуваме уште и глобално конвергентни методи. Во секој случај, тре-
ба да имаме во предвид дека тие  се поскапи,  во смисла на трошење на 
ресурси како што се време и пресметки. Отворените методи, пак, докол-
ку конвергираат, се најчесто со побрза конвергенција, иако треба да би-
деме свесни дека  во одредени случаи  дивергираат или се непогодни за 
примена од разни причини. 

Овде ќе наведеме неколку различни методи од двата типа и ќе 
дадеме процедури програмирани во Mathematica за секој од нив посеб-
но, опишувајќи го притоа  добиеното решение.  

3. МЕТОД НА ПРЕПОЛОВУВАЊЕ 

Методот на преполовување, е метод кој ја користи Теоремата за 
меѓувредности, а во компјутерските науки е познат под името бинарно 
пребарување. Под претпоставка дека функцијата 𝑓(𝑥) е непрекината  на 
интервалот [𝑎, 𝑏] и 𝑓(𝑎)𝑓(𝑏) < 0, следува постоење на барем една нула 
на 𝑓(𝑥) во разгледуваниот интервал, а со тоа и на барем едно решение 
на равенката (1). Уште повеќе, доколку функцијата е монотона, тогаш 
имаме и единственост на нулата на тој интервал. Методот се состои во 
формирање на низа од подинтервали [𝑎𝑛, 𝑏𝑛], добиени со преполовува-

ње на претходниот со средишната точка 𝑐𝑛−1 = 𝑎𝑛−1+𝑏𝑛−1
2

. Новиот ин-

тервал [𝑎𝑛, 𝑏𝑛] е еден од подинтервалите [𝑎𝑛, 𝑏𝑛]= [𝑎𝑛−1, 𝑐𝑛−1] или 
[𝑎𝑛, 𝑏𝑛] =[𝑐𝑛−1, 𝑏𝑛−1], за кој вaжи 𝑓(𝑎𝑛) 𝑓(𝑏𝑛) < 0. Притоа, ако  𝑟  е 
бараната нула на функцијата, ќе важи    

            |𝑟 − 𝑐𝑛| < 𝑏−𝑎
2𝑛+1

.                   (2) 
Со (2) всушност е дадена и формула за оценување на грешката на мето-
дот во n-тиот чекор. 

Процедурата во Mathematica  [5],  адаптирана од наша страна, која  
користејќи го методот на преполовување приближно пресметува нула 
на  дадена функција, е дадена со: 
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Во дадената процедура, влезни параметри се почетокот и крајот на 

интервалот кој го содржи решението, 𝑎0 и 𝑏0, соодветно,  како и мак-
сималниот број на преполовувања 𝑚. Излезот што притоа се добива, за  
функцијата 𝑦 = 𝑒−𝑥 − 𝑥 разгледувана на интервалите [0.5,1] и [0,1.4], 
соодветно,  со 10 преполовувања, е  даден во Табела 1, односно во Табе-
ла 2, соодветно. Јасно е дека подобри резултати добиваме кога работи-
ме со првиот, помал по должина, интервал. Во излезот се дадени приб-
лижното решение 𝑐, апсолутната грешка ∆𝑐, како и вредноста на функ-
цијата 𝑓(𝑐), за да видиме колку всушност нејзината вредност отстапува 
од 0. Јасно се гледа дека грешката при овој метод, при 10 преполовува-
ња, е помала за  помалиот по должина интервал. Методот на преполову-
вање е со мала точност и се користи за подобра локализација на 
коренот и за негово уточнување на почетокот на решавање на равенката 
(1), заедно  со  графичкиот метод. Доколку сакаме подобри резултати 
треба да започнеме со помал интервал кој го содржи решението на 
равенката (1) и да направиме  што е можно поголем број  преполовува-
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ња или, пак, да започнеме со овој, а да продолжиме со некој друг, 
поефикасен метод. 

 
Табела 1. Приказ на  Методот на преполовување на [0.5,1] 
 

 
Табела 2. Приказ на  Методот на преполовување на [0,1.4]. 

Одличен визуелен  приказ на капацитетите во Mathematica за овој метод 
може да се погледне во базата Wolfram Demonstrations Project [4], на 
https://demonstrations.wolfram.com/BisectionMethod/. Направивме адап-
тација на една готова демонстрација за динамички приказ на методот на 
преполовување за наоѓање  нули на четири  однапред внесени функции, 
меѓу кои и функцијата којашто ја разгледувавме во Пример 1. Проце-
дурата во Mathematica е дадена во продолжение: 
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Од менито избираме една од понудените функции 𝑓(𝑥) = 𝑥2

2
− 1,𝑓(𝑥) =

𝑥10 − 1,𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥 − 𝑥 или 𝑓(𝑥) = 10(𝑥 − 1.1)(𝑥 − 0.8)(𝑥 − 0.6) за 
која сакаме да го примениме методот на преполовување и број на 
преполовувања од можни максимум 12. Секако, доколку има потреба, 
во процедурата може да се направи промена функциите, како и промена 
на максималниот број на  преполовувања. На Цртеж 3, Цртеж 4, Цртеж 
5 и Цртеж 6, соодветно,  се дадени слики од визуализацијата на 
методот.  Со црвена линија под x-оската е обележан интервалот кој ја 
содржи нулата на функцијата во секој нов подинтервал.  

 
Цртеж 3. Визуализација на подинтервалите добиени со метод на 

преполовување за функцијата 𝑓(𝑥) = 𝑥2

2
− 1.
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Цртеж 4. Визуализација на подинтервалите добиени со метод на 

преполовување за функцијата 𝑓(𝑥) = 𝑥10 − 1. 

 
Цртеж 5. Визуализација на подинтервалите добиени со метод на 

преполовување за функцијата 𝑓(𝑥) = е−𝑥 − 𝑥. 
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Цртеж 6. Визуализација на подинтервалите добиени со метод на 

преполовување за функцијата 𝑓(𝑥) = 10(𝑥 − 1.1)(𝑥 − 0.8)(𝑥 − 0.6). 

Притоа, со извршување на процедурата во Mathematica можеме да 
го набљудуваме динамичкото  менување на подинтервалите во секој 
чекор. За жал, во овој печатен текст не е можно тоа да се согледа.  

Треба да забележиме дека за последниот избор, функцијата 
𝑓(𝑥) = 10(𝑥 − 1.1)(𝑥 − 0.8)(𝑥 − 0.6) има три нули во почетниот 
интервал, па со овој метод не можеме да ги најдеме сите три нули 
наеднаш. Овде, во петтиот подинтервал, е локализирана само една нула 
на функцијата, 𝑥 = 1.1 . Во ваков случај, треба да избереме почетен 
интервал кој содржи единствена нула на функцијата и за секој таков 
почетен интервал да ја примениме истата постапка. Сите овие функции 
се избрани така што имаат нули во интервалот [0,2.5] и од тие причини  
е погодно вакво, заедничко, визуелното претставување кое е 
ограничено на тој домен.  

4. МЕТОД НА ПОГРЕШНА ПОЗИЦИЈА 

Методот на погрешна позиција, или уште познат под името 
метод Regula Falsi, е метод во кој, при исти претпоставки како и за
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методот на преполовување,  низата која конвергира кон решението  на 
равенката (1),  односно кон нулата на функцијата 𝑓(𝑥), е дадена со   

                      𝑐𝑛 = 𝑎𝑛𝑓(𝑏𝑛)−𝑏𝑛𝑓(𝑎𝑛)
𝑓(𝑏𝑛)−𝑓(𝑎𝑛)

.               (3) 

Во овој случај, низата од точки (3), се добива како пресек на тети-
вата 𝐴𝐵[𝐴�𝑎𝑛,𝑓(𝑎𝑛)�,𝐵�𝑏𝑛,𝑓(𝑏𝑛)�] со x-оската, каде што почетните 
вредности 𝑎0  и 𝑏0  се границите на почетниот интервал во кој е локали-
зирано решението на равенката (1). Притоа, 𝑛 − тиот интервал,  
[𝑎𝑛, 𝑏𝑛], е еден од интервалите [𝑎𝑛, 𝑏𝑛] = [𝑎𝑛−1, 𝑐𝑛−1 ] или  [𝑎𝑛, 𝑏𝑛] =
[𝑐𝑛−1, 𝑏𝑛−1 ], во зависност од тоа во кој од двата случаи важи 
𝑓(𝑎𝑛) 𝑓(𝑏𝑛) < 0. Доколку  𝑓(𝑐𝑛) = 0, тогаш 𝑐𝑛 е точното решение на 
(1).   

Процедурата  во Mathematica со која методот на погрешна 
позиција доаѓа до нулата на функцијата, со влезни параметри, почето-
кот и крајот на почетниот интервал, 𝑎0  и 𝑏0 , како и бројот на поделби 
𝑚, е дадена подолу. Излезот ги дава крајните точки на интервалите во 
секој чекор, 𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 , новата делбена точка 𝑐𝑛 , како и вредноста на 
функцијата   𝑓(𝑐𝑛 ), за да согледаме колку отстапува од 0. 
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Низата од десет приближувања, 𝑐𝑘 на нулата 𝑐 на функцијата 
𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥 − 𝑥 во интервалите [0.5,1] и  [0,1.4], како и вредностите на 
функцијата 𝑓(𝑥) во тие точки, се дадени во Табела 3 и Табела 4, 
соодветно.  

 
Табела 3. Приказ на итерациите со метод на погрешна позиција на 

[0.5,1].  

Забележуваме дека со работа на помалиот интервал стигнуваме побрзо 
до нулата на функцијата. Имено,  𝑓(𝑐) = 0 во Табела 3, за разлика од 
вредноста 𝑓(𝑐) во Табела 4, која отстапува од 0..  

 
Табела 4. Приказ на итерациите со метод на погрешна позиција на 

[0,1.4].
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Со споредба на Табела 1 и Табела 2, со Табела 3 и Табела 4, се 
приметува дека методот на преполовување е поспор метод и потребни 
се повеќе итерации за подобра точност на нулата на разгледуваната  
функција 𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥 − 𝑥. 

Пример 2. Локализација на позитивното решение на равенката 
𝑥10 − 1 = 0  и споредба на резултатите добиени со методот на 
преполовување и методот на погрешна позиција.  

Позитивното решение на дадената равенка, всушност претставува 
позитивна нула на функцијата 𝑓(𝑥) = 𝑥10 − 1, и тоа единствена на + , 
бидејќи 𝑓(𝑥) е монотоно растечка функција на + . Односно, се гледа 
дека 𝑥 = 1 е единствена позитивна нула на 𝑓(𝑥). Графикот на 
функцијата 𝑦 = 𝑓(𝑥) на интервалот [0,1.25]  е даден на Цртеж 7.  

 
Цртеж 7. График  на функцијата   𝑦 = 𝑥10-1. 

 
Во Табела 5 и Табела 6, соодветно, се прикажани резултатите од 

итерациите добиени со методот на преполовување и методот на 
погрешна позиција  на интервалот [0,1.25] со 10 чекори, соодветно. 
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Табела 5. Приказ на итерациите со метод на преполовување. 

 

 
Табела 6. Приказ на итерациите со метод на погрешна позиција. 

Во Табела 5 и Табела 6 се дадени приближната вредност, означена 
со 𝑐, на нулата на функцијата 𝑓(𝑥),  како и вредностите 𝑓(𝑐) добиени со 
секој метод посебно. Поради тоа што вредноста 𝑓(𝑐) е поблизу до 0 во 
Табела 5 отколку во Табела 6, може да заклучиме  дека не секогаш 
методот на погрешна позиција е супериорен во однос на методот на 
преполовување. Имено, во овој пример се гледа дека методот на 
преполовување  може да биде   побрз од методот на погрешна позиција 
и при ист број на  итерации дава подобра точност на нулата на 
функцијата 𝑓(𝑥) = 𝑥10 − 1.  Сето тоа  може да се предвиди дека ќе се 
случи набљудувајќи го графикот на функцијата. Десната  граница на
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интервалот [𝑎𝑛,𝑏𝑛] останува  фиксна во целата постапка на добивање на 
подинтервали со методот на погрешна позиција, па и конвергенцијата е 
поспора. Значи, не секогаш безусловно можеме да го примениме 
методот без да имаме визуелна претстава за графикот на дадената 
функција чии нули се бараат. 

Динамичен визуелен  приказ на капацитетите во Mathematica за 
овој метод може да се погледне во базата Wolfram Demonstrations 
Project [4]. 

5. МЕТОД НА ИТЕРАЦИИ ЗА ФИКСНА ТОЧКА 

Методот на итерации за фиксна точка е метод од групата на 
отворени методи кои доколку конвергираат имаат поголема брзина на 
конвергенција од интервалните методи кои ги разгледавме претходно. 
Една точка 𝑝, се нарекува фиксна точка за функцијата  𝑔(𝑥), ако важи 
𝑝 = 𝑔(𝑝). Геометриски, како што е претставено претходно на Цртеж 2, 
фиксната точка за една функција е апцисата на точката на пресек на 
графикот на функцијата 𝑦 = 𝑔(𝑥) со правата 𝑦 = 𝑥. Понатаму, ќе  прет-
поставиме дека функцијата 𝑔(𝑥)  е непрекината и диференцијабилна 
функција на [𝑎, 𝑏].  Низата од точки  (𝑝𝑛)𝑛=0∞     добиена со  

              𝑝𝑛+1 = 𝑔(𝑝𝑛),                   (4)                       
со почетна зададена вредност за 𝑝0, ја нарекуваме итеративна низа за 
фиксна точка за функцијата 𝑔(𝑥). Доколку итеративната низа (4) кон-
вергира кон некоја точка 𝑝, се покажува дека точката 𝑝 е фиксна точка 
за функцијата 𝑔(𝑥).  Исто така, под претпоставка дека 𝑔(𝑥)  ∈ [𝑎, 𝑏], за 
сите  𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], покажува дека функцијата 𝑔(𝑥) има фиксна точка во тој 
интервал. Уште повеќе, фиксната точка е единствена доколку постои 
константа 𝐾 < 1, така што |𝑔′(𝑥)| ≤ 𝐾. За да обезбедиме конвергенција 
на итеративната низа (4) кон фиксната точка на функцијата, почетата 
итерација 𝑝0 ја  избираме така што  важи |𝑔′(𝑝0)| < 1. Aко фиксната 
точка 𝑝 ја апроксимираме со 𝑝𝑛, oценката на границата на грешката, 
која притоа се јавува е дадена со:  

                    |𝑝 − 𝑝n|≤ 𝐾𝑛|𝑝 − 𝑝0|,𝑛 > 0                                  

     |𝑝 − 𝑝𝑛 �≤
𝐾𝑛

1−𝐾
� 𝑝1 − 𝑝0|, 𝑛 > 0.     
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Оваа постапка на добивање на низата  (𝑝𝑛)𝑛=0∞  е позната под името 
метод на итерации за фиксна точка. Методот на итерации за фиксна 
точка се користи за решавање на равенката (1) доколку можеме да ја 
запишеме во еквивалентен облик 𝑥 = 𝑔(𝑥), а притоа функцијата 𝑔(𝑥) ги 
исполнува горенаведените услови за конвергенција на итерационата 
низа. Во тој случај, брзината  на  конвергенцијата на методот на итера-
ции за фиксна точка, во голема мера зависи од  вредноста на изводот 
|𝑔′(𝑥)| . Притоа, колку е помала вредноста на |𝑔′(𝑥)| од 1, толку е 
побрза конвергенцијата кон фиксната точка на функцијата  𝑦 = 𝑔(𝑥).  

Графичкиот приказ со која ја добиваме итерационата низа, како и 
самата итерациона низа за функцијата 𝑦 = 𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥 е даден на 
Цртеж 8 со почетно приближување 𝑝0 = 1.  

  
 Цртеж 8. Конвергенција на итерационата низа кон фиксната точка на 

функцијата 𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥  . 

Процедурата во Mathematica, за добивање на итерационата низа за 
фиксна точка на функција 𝑔(𝑥), со влезни параметри за почетното 
приближување 𝑥0 и максималниот број на итерации 𝑚𝑎𝑥,  што какo 
излез ја дава итерационата низа во која последниот член од низата е 
апроксимацијата на фиксната точка 𝑝, како и вредноста на функцијата 
𝑔(𝑝) е дадена со: 
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Во Табела 7 се дадени 10 итерации добиени со овој метод за 

функцијата  𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥  и почетно приближување 𝑝0 = 1.  

 
 Табела 7. Метод на итерации за фиксна точка на 𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥.   
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Може да се забележи дека 𝑝 ≈ 𝑔(𝑝), односно 𝑝 = 0.568428725029061 
може да се смета за добро приближување на фиксната точка на 
функцијата 𝑔(𝑥), односно решение на равенката од Пример 1. 

6. МЕТОД НА ЊУТОН-РАФСОН 

Методот на Њутон-Рафсон, или уште познат под името метод 
на тангенти, е најчесто користен метод за решавање на нелинеарната 
равенка (1), односно за наоѓање на нула на функцијата  𝑦 = 𝑓(𝑥). Нека 
𝑝 е нула на функцијата 𝑓(𝑥) во интервалот [𝑎, 𝑏].  Познато е дека, ако 
функцијата 𝑓(𝑥)  е двапати непрекинато диференцијабилна функција, 
така што  𝑓′(𝑝) ≠ 0, тогаш постои  𝛿 > 0 така што низата (𝑝𝑛)𝑛=0∞ ,   де-
финирана со итеративната формула                                

             𝑝𝑛+1 = 𝑔(𝑝𝑛) = 𝑝𝑛 −
𝑓(𝑝𝑛)
𝑓′(𝑝𝑛)

                     (5) 

конвергира кон 𝑝, за секоја почетна апроксимација 𝑝0 ∈ (𝑝 − 𝛿,𝑝 + 𝛿). 
Почетното приближување 𝑝0 може да се избере доволно близу до коре-
нот така што |𝑔′(𝑝𝑛)|<1, но ова бара дополнителни испитувања, па нај-
често го бираме со метод на проба и грешки.  

Итеративната постапка дадена со (5) може да се добие со 
приближно  претставување  на функцијата со Тајлоров полином од прв 
ред во околина на почетната апроксимација. Или, поинаку кажано, се-
кој n-ти член на итеративната низа е добиен како пресек на тангентата 
на функцијата во точка со апциса еднаква на претходниот член од низа-
та, со x-оската. Како што е илустрирано подолу, овој метод има квад-
ратна конвергенција и е подобар од претходните во случај кога нулата 
на 𝑓(𝑥) е проста, односно дава подобри резултати кога 𝑓′(𝑥) нe е близу 
до 0 во околина на решението.  

Процедурата со која е опишан методот на Њутон-Рафсон, со влез-
ни параметри почетно приближување 𝑥0 и максимален број на итерации 
max,  а како излез ги дава 𝑝 и 𝑓(𝑝), во Mathematica е дадена со: 
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Низата од пет итерации добиена со оваа постапка за нулата на 

функцијата 𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥 − x,   при почетна апроксимација 0.5, е дадена 
во Табела 8.  

 
 Табела 8. Метод на Њутон-Рафсон за 𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥 − 𝑥. 

Ќе направиме адаптација на претходната процедура, во која 
дополнително ќе ги пресметуваме и грешките 𝐸𝑘, направени  во секој 
чекор. Процедурата работи со влезни параметри почетно приближува-
ње 𝑥0 и максимален број на итерации max, а како излез дава табела со 
приближувања 𝑝𝑘, вредностите на функцијата 𝑓(𝑥) во секоја итерација 
како и грешката 𝐸𝑘 која притоа се јавува. Исто така, ја пресметува вред-
носта на 𝐸𝑘+1/𝐸𝑘2, позната како асимптотска константа на грешка. 
Конвергенцијата на таа низа всушност покажува квадратна конверген-
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ција на овој метод. Процедурата е прилагодена за пресметки со функци-
јата 𝑓(𝑥) = 𝑥10 − 1, бидејќи ја знаеме точната вредност на нејзиниот 
позитивен корен, 𝑥 = 1, па олеснето е пресметувањето на грешките во 
секоја итерација.  

 
Резултатите од извршувањето на оваа процедура, со 8 итерации за 

функцијата 𝑓(𝑥) = 𝑥10 − 1,  со две различни почетни приближувања 
𝑝0 = 1.5 и 𝑝0 = 0.5 , со различна природа, конвергентна и дивергентна, 
се дадени во Табела 9 и Табела 10, соодветно. 
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 Табела 9. Конвергенција на методот на Њутон-Рафсон за 
            функцијата  𝑓(𝑥) = x10 − 1 при почетно приближување 𝑝0 = 1.5. 

Во последната колона во Табела 9 може да се забележи дека вредности-
те 𝐸𝑘+1/𝐸𝑘2 конвергираат кон константа 4.5, што пак практично докажу-
ва дека методот е со квадратна конвергенција.  

 
 Табела 10. Дивергенција на методот на Њутон-Рафсон за функцијата 
             𝑓(𝑥) = x10 − 1 при почетно приближување 𝑝0 = 0.5. 

Во Табела 10, вредноста на функцијата  𝑓(𝑥) = 𝑥10 − 1, во последната 
итерација, значително отстапува од 0, па заклучуваме дивергенција на 
методот при почетно приближување 𝑝0 = 0.5. Имено, иако почетните 
приближувања 0.5 и 1.5 се подеднакво одалечени од 1, тангентата на 
кривата повлечена во точката со апциса 0.5 ја сече 𝑥-оската во точка 
која се одалечува од нулата на функцијата, за разлика од тангентата 
повлечена во точка со апциса 1.5. 
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Динамичен визуелен приказ на капацитетите во Mathematica за 
овој метод може да се погледне во базата Wolfram Demonstrations 
Project [4], на http://demonstrations.wolfram.com/NewtonsMethod/. Овде 
ќе дадеме само слика од наша адаптација на една демонстрација за 
функцијата  𝑓(𝑥) = 𝑥10 − 1. Зелената точка од графикот е почетната 
точка во која се конструира тангентата на кривата, и секоја следна 
итерација ја дава апцисата на пресечната точка на оваа тангента со 
𝑥 −оската. Со повторување на постапката се добива последната итера-
ција означена со црвена точка на графикот.  

 
Цртеж 8. Конвергенција на итерационата низа кон фиксната  

                               точка на функцијата 𝑓(𝑥) = 𝑥10 − 1 .  

7. ЗАКЛУЧОК 

По сето ова, може само да дадеме сугестија дека, при решавање на 
нелинеарни равенки постапката би одела во насока најпрво на цртање
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на функцијата чија нула ја бараме и нејзина подобра локализација со 
некои од интервалните методи, а потоа уточнување со отворените 
методи. 

Инаку, во Mathematica постојат многу наредби за решавање на не-
линеарни равенки односно наоѓање на нули на функција со вградени 
процедури за најчесто користените нумерички методи како што се 
FindRoot[ ], NSolve[ ] и други. Ниту една од нив не ги наоѓа сите нули 
за произволна функција и повеќето од нив се проучени и применети во 
[2]. Овде целта ни беше да пристапиме аналитички кон  проблемот 
решавање  нелинеарни равенки со анализа и визуелна претстава на 
проблемот и неговото решение со обид да  разбереме кои услови и 
зошто се или не се исполнети за негово постоење.  За сето тоа, потребен 
е поширок пристап на проблемот. Со ваква моќна алатка како што е 
Wolfram Mathematica, сето тоа може да се направи на брз, едноставен и 
прецизен начин бидејќи Mathematica е одличен софтверски пакет во кој 
можат да се разгледуваат проблемите од овој тип на различни начини, 
користејќи готови апликации како дел од слободниот софтвер како и 
можност за програмирање и симулација на  проблемите на повисоко 
ниво. 

Единствен недостаток на софтверот Wolfram Mathematica е преви-
соката цена за наши услови. Но, и покрај тоа, нуди  можност за бесплат-
но користење на одредени негови сегменти како CDF формати на доку-
менти и споделување на материјали на Wolfram Cloud со други автори. 
Слободното користење на Wolfram Programming Lab [7], каде што 
можат да се научи, тестира  и примени кодирањето во Mathematica, како 
и дел од слободнот софтвер Wolfram Alpha [3], како исклучително 
корисна алатка со огромна база на податоци со знаење на експертско 
ниво и вградени алгоритми за автоматска анализа и  решавање на 
проблеми, е од огромно значење за модерен математички пристап кон 
разни проблеми. 
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