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Sekantmetoden

I oppgave 6.4 fra det norske kompendiet studerte vi blant annet konvergens-
hastigheten til Newtons metode (spørsmål e). Mer presist så viste vi at
feilen en = xn−

√
2 tilfredstiller differensligningen en+1 = e2

n/(2xn) og dette
forteller oss noe om konvergenshastigheten til Newtons metode i dette tilfel-
let. I denne oppgaven skal vi utlede en lignende formel for sekantmetoden.

Sekantmetoden er også en metode for å finne nullpunkter for funksjoner.
Vi tenker oss at vi har gitt en funksjon f og ønsker å finne a slik at

f(a) = 0.

Vi husker at i Newton’s metode tilnærmer vi funksjonen med dens tangent i
en gitt startverdi x0, finner nullpunktet x1 til tangenten, beregner ny tangent
i x1 også videre. Etter n steg er ligningen som definerer xn+1 gitt ved

f(xn) + f ′(xn)(xn+1 − xn) = 0.

Vi finner altså skjæringen mellom tangenten til f i xn og x-aksen og får

xn+1 = xn −
f(xn)
f ′(xn)

.

Sekantmetoden likner på Newton’s metode, men i stedet for å bruke
tangenten bruker vi en sekant mellom de to siste punktene xn−1 og xn slik
at ligningen som definerer xn+1 er gitt ved

f(xn) +
(

f(xn)− f(xn−1)
xn − xn−1

)
(xn+1 − xn) = 0.

For å kunne regne ut den første sekanten trenger vi da to startverdier x0 og
x1.
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En viktig egenskap ved sekantmetoden er at vi ikke behøver et eksplisitt
uttrykk for den deriverte til f . Dette er en fordel i sammenhenger der det
ikke fins noen enkel formel for f og dens deriverte, for eksempel når vi bare
har et dataprogram for å beregne f(x).

For å undersøke sekantmetoden ser vi på likningen

f(x) = x2 − a2 = 0,

der a er et positivt reelt tall. Vi tenker oss at vi har to startverdier x0 og x1

slik at både x0 > a og x1 > a. Velger vi a2 = b bør dette gi oss en metode
for å beregne

√
b = a.

(a) Vis at følgen generert av sekantmetoden i dette tilfellet oppfyller dif-
ferenslikningen

xn+1 =
a2 + xnxn−1

xn + xn−1
.

(b) Sett a2 = 2, x0 = 4 og x1 = 3. Beregn {xn}7n=2 og lag en skisse som
viser hvordan sekantmetoden virker i dette tilfellet.

(c) Vis at xn > a for n ≥ 0 og at xn+1 < xn og xn+1 < xn−1 for n ≥ 1.

Hint: Studer funksjonen g(x) = (a2 + zx)/(z + x) og dens førsted-
eriverte.

Forklar ut fra dette hvorfor følgen {xn} konvergerer mot a?

(d) Innfør feilen en = xn − a. Vis at

en+1 =
enen−1

xn + xn−1
.

Legg forøvrig merke til at siden limn→∞ xn = a så følger det også at
lim→∞ en = 0.

(e) Siden {xn} konvergerer mot a må vi ha

en+1 ≈
enen−1

2a

når xn nærmer seg a. La oss nå anta at det fins tall A og r som begge
er uavhengige av n slik at en+1 ≈ Aer

n. Vis at i såfall må A ≈ 1/(2a)1/r

og 1+1/r = r slik at r = (1+
√

5)/2. Hvorfor må vi velge den positive
roten? Hva sier dette om konvergensraten til sekantmetoden i forhold
til Newton’s metode?

Regn ut {en}7n=0 for det spesielle tilfellet i (a) og sjekk hvor godt
relasjonen en+1 ≈ Aer

n stemmer i praksis.
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