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அணிந்துரை 
திரு. இரா. நெடுஞ்செழியன் 

(தமிழகக் கல்வி- உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர்) 

் தமிழைக் கல்லூரிக் கல்விமொழியாக ஆக்கிப் பன்னிரண் 

.டாண்டுகள் ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் பி.ஏ. 

வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனை த்தையும் தமிழிலேயே 

கற்றுவந்தனர். 1968ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் புகுமுக வகுப் 

Ganh (P.U.C.), 1969ஆம் ஆண்டிலிருந்து பட்டப்படிப்பு வகுப்பு 

களிலும் அறிவியல் பாடங்களையும் தமிழிலேயே கற்பிக்க ஏற்பாடு 

செய்துள்ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் என முன்வந்துள்ள 

கல்லூரி: ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், பிற பல துறைகளிலும் தொண்டு 

செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் 

நூல்கள் எழுதித் தர முன்வந்த நூலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி 

இவற்றின் காரணமாக இத் திட்டம் நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும் மன 

நிறைவும் தரத்தக்க வகையில் நடைபெற்று வருகிறது. இவ் வகையில், 

கல்லூரிப் பேராசிரியர்கள்; கலை, அறிவியல் பாடங்களை மாணவர்க்குத் 

தமிழிலேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத் தேவையான பயிற்சியைப் பெறு 

"வதற்கு மதுரைப் பல்கலைக்கழகம் ஆண்டுதோறும் எடுத்துவரும் 

பெருமுயற்சியைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டும். 

பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ 

நெருக்கடிகளுக்கிடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையில் 

நூல்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர். | 

+ வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், 

புவியியல், புவியமைப்பியல், மனையியல், கணிதம், இயற்பியல், 
. வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், விலங்கியல், 

தாவரவியல், பொறியியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் தனி 

நூல்கள், மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற இருவகையிலும் தமிழ் 

நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் வெளியிட்டுவருகிறது. 

இவற்றுள் ஒன்றான * எண்சார் கணிதவியல் ? என்ற இந் நூல் 
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தின் 459 ஆவது வெளியீடாகும், 

- கல்லூரித். தமிழ்க் குழுவின். சார்பில் வெளியான 35 நூல்களையும் 
சேர்த்து இதுவரை 494 நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந் நூல் 
மைய அரசு கல்வி, சமூக நல அமைச்சகத்தின் மாநில மொழியில் 
பல்கலைக் கழக நூல்கள் வெளியிடும் திட்டத்தின்கீழ் வெளியிடப் 

'படுகிறது. 
உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் இல்லை ; ஆதலின், உழைத்து 

வெற்றி காண்போம். தமிழைப் பயிலும் மாணவர்கள் உலக 

மாணவர்களிடையே சிறந்த. இடம் பெறவேண்டும். அதுவே 
தமிழன்னையின் . குறிக்கோளுமாகும்.. தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக். 

ஒதழகங்களின் பல்வகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் தரி 

மனம் கலந்த நன்றி உரியதாகுக, A 

இரா. நெடுஞ்செழியன்



முன்னுகை 
கணிதம் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படும் எல்லாத். துறைகளிலும், . 

குறிப்பாக, வானியல், இயற்பியல், பொறியியல், புள்ளியியல் 

முதலான துறைகளிலும் பல திறப்பட்ட கணித முறைகளையும், 

கணித வாய்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி இறுதியில் எண்ணாலாகிய 

தீர்வுகள் பெறப்படுகின்றன. மேற்கூறப்பட்ட எல்லாத் துறைகளிலும் 

எண்சார் தீர்வுகளின் மதிப்புகளைத் துல்லியமாகக் காணவேண்டியது' 
மிகவும் இன்றியமையா ததாகும். இத்தகைய பிரயோகக் கணிதங் 

களில் எண்சார் தீர்வுகளைத் துல்லியமாகக் கணக்கிடப் பயன்படும் 

முறைகளைப் பற்றியதுதான் * எண்சார் கணிதவியல் ? என்ற இந்த 
நூலாகும், மிகவும் அண்மைக் காலத்தில்தான் எண்சார் கணிதத்தின் 

முக்கியத்துவமும் பயனும் பலராலும் உணரப்பட்டுப் பல்கலைக் 

கழகங்களில் பட்டப்படிப்புக்குரிய பாடமாக எண்சார் கணிதம் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

எண்சார் . தீர்வுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான 

முறைகள், வாய்பாடுகள் யாவும் இந் நூலில் மிகவும் தெளிவாக 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு வாய்பாட்டைத் தொடர்ந்தும் 

அவ் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் முறை பல மாதிரிக் கணக்கு 

களால். விளக்கப்பட்டுள்ளது. வாசகர்களின் பயிற்சிக்காகப் . பல 

கணக்குகளைக் கொண்ட பயிற்சிகள் வாய்பாட்டிற்கான.. மாதிரி - 

கணக்குகளைத் தொடர்ந்து அல்லது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளன். பல்வேறு. பல்கலைக். கழகத் தேர்வுகளில் 

இடம்பெற்ற. கணக்குகள் மாதிரிக் கணக்குகளாகவும் பயிற்சிக் 

கணக்குகளாகவும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனவாகையால், மாணவர்கள் 

பல்கலைக் .கழகத்- தேர்வுக்குத் தங்களைத் தயார். செய்துகொள்ளப் 
பெரிதும் உதவியாயிருக்கும். . பொறியியல், புள்ளியியல் துறைகளைச் 

சார்ந்தன" மாணவர்களுக்கும். பயன்படுமாறு * நழுவுச் சட்டம்”, 

* நேமவரையம் * என்ற இரண்டு அத்தியாயங்களும் நூலின் இறுதி 
யில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன., கணிதச் செயல்களுக்கும் பயன்படுமாறு. 

நூலின். இறுதியில் மடக்கைப் பட்டியலும் எதிர் மடக்கைப் 

பட்டியலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன... என்றாலும், ஏழு இடமடக்கைப் 

பட்டியல், வர்க்க, வர்க்கமூலப் பட்டியல்கள், முப்படி, முப்படி மூலப் 

பட்டியல்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தீர்வுகளின் 

மதிப்புகளா எளிதாகவும், விரைவாகவும், துல்லியமாகவும் . பெற 
முடியும். கணக்கிடும் கருவிகளிருந்தால் அவற்றைப் பயன்படுத்தி - 

் பதனம் ச சுல்படர்த ரசம் அப் செத். 

ர். இரா மகிருஷ்ணன் .
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1-3, சமன்பாடுகளின் உருவ மாற்றம். 

தட் ப்பம் ஓர் உறுப்பை நீக்குதல் 
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இரு மாறிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க நியூட்டன். 

ராப்சன் முறை 
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களின் தீர்வுகள் pace 

மாறிகளை அடுத்தடுத்து நீக்கும் காஸ்-இன் முறை 
மூன்று மாறிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க நியூட்டன். 
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இலக்ராஞ்சியின் முறை | igs 
காடனின் முறை | 

திரிகோணமிதி முறை 
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1. சமன்பாடுகளின் உருவ. மாற்றம் 
(Transformation of Equations) 

1°1 usa moys swerur@ (Polynomial Equation) 

Po, Pz, Poy +++ +> Pn (Pn + O)QQ மாநிலிகளாகவும், x-g9 Lorp) 

யாகவும் கொண்ட சும 4 றம பறை. .... 1, என்ற 

கோவையானது %-இல் ந படி பெற்ற ஒரு பல்லுறுப்புச் சார்பு 
(Polynomial function of degree ௦) எனப்படும். இந்தக் கோவை 
யில் -இன் படிகள் முழு எண்களாகயிருப்பின் இது ஒரு விகிதமுறு 

(papé erity (Rational integral function) stir gy சொல்லப்படும். ஒரு 

கோவையைப் பூச்சியத்திற்கு அல்லது மற்றொரு கோவைக்குச் சமன் 

படுத்தினால் கிடைப்பது ஒரு பல்லுறுப்புச் சமன்பாடாகும். ஆகவே, 

Pox® + Pyxn—1t + Poxm—-2 4+ 2.2... +P, = 

என்பது ஒரு பல்லுறுப்புச் சமன்பாடாகும். இச் சமன்பாட்டில் 

Pp #0. ஆகவே, சமன்பாட்டின் இரு பக்கங்களையும் 10-ஆல் 

வகுத்து :9-இன் குணகம் (௦௦8884) 1-ஆகயிருக்குமாறு மாற்றி 
எழுதலாம்... ஆகவே, எந்த ஒரு பல்லுறுப்புச் சமன்பாட்டையும் 

. கீழ்க்கண்ட அமைப்பில் எழுதலாம். 

ஆ
 

நி 3 ஐ) ஜல் ....... 4 ஆ 0 

பொதுவாக, %-இல் ஒரு பல்லுறுப்புச் சார்பை 1(32) என்றும், 

பல்லுறுப்புச் சமன்பாட்டை 1 (2) - 0 என்றும் எழுதலாம். x-Q)sir 

எந்த மதிப்பு 12) - 0 என்ற சமன்பாட்டைத் திருப்திப்படுத்து 

கிறதோ அந்த மதிப்பு அச்சமன்பாட்டின் மூலம் (100%) ஆகும். ஒரு 
சமன்பாட்டின் எல்லா மூலங்களையும் மதிப்பிடுகின்ற முறைக்குச் 

சமன்பாட்டை தீர்த்தல் என்று பெயர். 

1:2 பல்லுறுப்புச் சார்பின் வரைபட வகைக் குறிப்பு (ரோகறம்ம்௦வி 
representation of a polynomial) 

y = f(x) என்ற சார்பினைக் கருதுக. இதில் உக்கு 2), Xa, ட, 
ட்டா கள என்ற தெரிந்த மதிப்புக்களை அளித்து அதற்குரிய *-இன் —



2 எண்சார் கணிதவியல் 

மதிப்புக்களாகிய. 37 - (1) 39 80); எ நீ ஜே; 
ஆகியவற்றை மதிப்பிடுகஃ ர என்ற இரு செங்குத்து நேர் 

கோடுகளை அச்சுகளாகக் (௨88) கொண்ட ஒரு வரைப்படத்தில் 

(0 3]; நே ஜி) பேதி; என்ற புள்ளிகளைக் குறிக்கவும். 

இப்புள்ளிகளை. ஒரு (மெல்லிய) வளைவுக்கோட்டால் இணைத்தால் 

கொடுக்கப்கப்பட்டுள்ள சார்பு £ (0)-இன் வரைப்படம் கிடைக்கும். 

இப்பொழுது, இன் எந்த மதிப்பு £ (2) -ஐப் பூச்சியத்துக்குச் 

சமன்படுத்துகிறதோ அந்த மதிப்பு (2) -.0 என்ற சமன்பாட்டின் 

மூலம் என்று பார்த்தோம். ஆனால், £7020)- 0 ஆயின் 0 
ஆகும். ஆகவே, ம (2)-இன் வளைவு %-அச்சை எந்தப் புள்ளிகளில் 
வெட்டுகிறதோ அந்தப் புள்ளிகளின் -அச்சுத் தூரங்கள் (2120155820) 

10) -0 என்ற சமன்பாட்டின் மெய்மூலங்கள் (2621 10018) ஆகும். 

56. மாதிரி 1 | 

4x8 4+ 4x2 — [lx — 6=0 
என்ற சமன்பாட்டின் மூலங் 

களை : வரைப்பட முறையில் 
காண்க. 

y =f (x) = 453 + 43 ~ 
11% - 6 எனக் கொள்க, க்கு 

—2, ர் 01, 2) என்ற மதிப் 

புக்களை யளித்து அம்மதிப்புக் 
.களுக்குரிய... *-இன் மதிப்புக் 
களைக் கணக்கிட்டுக் கீழ்க் 
கண்டவாறு பட்டியல் அமைக் 
கவும். 

Ee 2Z ed Oe 1 2 

0 5—6—9. 20 

Ox, Oy செங்குத்து . நேர்க் 
கோடுகளை அச்சுக்களாகக் 
கொண்ட ஒரு வரைப்படத்தில் 

(-2,09; ¢(—1, 5),.:(0, —6),1 
C1, —9), (2, 20) ஆகிய புள்ளி 

| களைக் குறித்து, அப்புள்ளிகளை 

ஒரு. மெல்லிய (வழவழப்பான ) 
Sed வளைவினால். - (8900011116) 

படம் 1: at இணைக்கவும். இவ்வாறு கிடைக் 
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கப் பெற்ற அந்த வளைவு &-அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளின் 2-அச்சுத் 

தூரங்களைக் கணக்கிடுக. அவைதாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன் 

பாட்டின் மெய்மூலங்களாகும். (படம் 1-ஐப் பார்க்கவும்). 

ஆகவே 42 4 4 112 6 - 0 இன் மூலங்கள் : ~2, —}, 2. 

தேற்றம் 1. 100) என்ற தொடர்புடைச் சார்பில் (௦௦11010008 

function) a, b sreirp Glows மதிப்புக்களை % QarerepbGurgs, f(a), 

f(b) என்பன எதிரான அடையாளங்களைக் கொண்டிருந்தால், 

உக்கும் 5-க்குமிடையே குறைந்தது ஒரு மூலமாவது இருக்க 
வேண்டும். 

ட் 

நிரூபணம். ஏ ௪ நிய) எனக் கொள்க. 

௩ உ ஆனால், 37 - f (a) 

x = b ஆனால், = f (b) 

இப்பொழுது, f(a), 10) இரண்டும் எதிரான அடையாளங்களுட 

னிருப்பதால் [3, 1(2)], [5, 1)] என்ற புள்ளிகள் அச்சின் இரண்டு 

பக்கங்களிலுமாக அமைந்திருக்கும். f(x) என்பது தொடர்புடைச் 

சார்பாகையால் 1(2)-இன் வளைவு 1[5, 1(௨)] என்ற புள்ளியிலிருந்து 
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படம் 2 

௦௩, ₹௫)] என்ற புள்ளிக்குச் செல்லும்போது குறைந்தது ஒரு 

தடவையாவது 3-அச்சைக் கடந்து செல்ல வேண்டும். அவ்வாறு 

கடந்து செல்லும் புள்ளி (15)யில் £(2)-இன் மதிப்புப் பூச்சியமாவதால்
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அப்புள்ளியின் %-அச்சுத்தூரம் (0%) 1) -0இன் ஒரு மூல 
மாகும். ஆகவே, £() - 0 இன் மூலங்களில் குறைந்தது ஒரு 

மூலமாவது ௨-க்கும் 5-க்குமிடையே யிருக்கவேண்டும். 

குறிப்பு : 1(20)-இன் வளைவு "யிலிருந்து க்குச் செல்லும்போது 

₹-அச்சை .ஒரு தடவைக்கு. மேலும் கடந்து செல்லலாம். . (புள்ளி 

வளைவைப் பார்க்க) அவ்வாறு கடந்து செல்லும்போது, £, 9 

ஆகியவை 3-௮ச்சின் இருபுறங்களிலும் இருப்பதால் 1(2)-இன் 

வளைவு %-அச்சை ஒற்றை யெண்ணிக்கைப் புள்ளிகளில்தான் கடந்து 

செல்ல முடியும். (படத்தில் 5 புள்ளிகள்) ஆகவே, 1(2) - 0-இன் 

மூலங்களில் ௨, % ஆகியவற்றிற்கிடையேயுள்ள மூலங்களின் எண் 

ணிக்கை ஒற்றையெண் (௦04 கமா 2)ணாக யிருக்கும். அதாவது, 

f(x) - 0-இன் மூலங்களில் 5, க்கு இடையேயுள்ள. மூலங்களின் 

எண்ணிக்கை ஒன்று அல்லது ஒற்றையெண்ணாக யிருக்கும். 

\ 
  

  

x! 0     y!       

படம் 3 

தேற்றம் &. £(2) என்ற தொடர்புடைச் சார்பில் 2, ௦ என்ற 
மெய்மதிப்புக்களை. ௩. அடையும்போது f(a), f(b) என்பன ஓரே 

அடையாளமுள்ளவையாகயிருப்பின், ௨, க்கு இடையில் அமைந் 
துள்ள. 72) - 0. இன் . மூலங்களின் எண்ணிக்கை இரட்டை 
யெண்ணாக. (ஞல. நயமான) யிருக்கும்; அல்லது. ௨, மக்கு இடையே 

ஒரு மூலமும் இருக்காது.



சமன்பாடுகளின் உருவ மாற்றம் 5 

நிரூபணம் : 

(2), 85) இரண்டும் நேர் அடையாளம் (௦81146 882) உள்ள 

தாகக் கொள்க. ஆகவே, P [a, f(a)], Q[b, f(b)] என்ற புள்ளி 

களிரண்டும் 5-அச்சின் ஒரே பக்கத்தில் (படம் 3) அமைந்திருக்கும். 

எனவே, *--1(0) என்ற தொடர்புடைச் சார்பின் வளைவு யிலிருந்து 

0க்குச் செல்லும்போது 3-அச்சை வெட்டாமலே செல்ல முடியும்; 

அல்லது %-அ௮ச்சை இரட்டையெண்ணிக்கைப் புள்ளிகளில் வெட்டிய 

பின்னரே 0.ஐச் சேர முடியும். ஆகையால் ௨, க்கிடையே f(x) = 

0-இன் ஒரு மூலமும் இருக்க முடியாது; அல்லது ௮, மக்கிடையே 

யுள்ள மூலங்களின் எண்ணிக்கை இரட்டையாகயிருக்கும். 

தேற்றம் 3. 3-இல் ௦ படி பெற்ற ஒரு சமன்பாட்டிற்கு ப மூல 

கங்கள் (மெய் அல்லது கற்பனை) உண்டு; ஆனால் உக்கு அதிகமான 

மூலகங்கள் கிடையா. 

நிரூபணம் : 

ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புச் சமன்பாடு 1(2) - 0க்கும் குறைந்தது 

ஒரு மூலம் (மெய் அல்லது கற்பனை) உண்டு என்ற இயற் கணிதத் 

தேற்றத்தைக் கருத்திற் கொள்க. 

கொடுக்கப்பட்ட ௩ படி பெற்ற சமன்பாட்டை £, (20) - 0 எனக் 

கொள்வோம். %-3%;, என்பது இதன் ஒரு மூலம் எனக் கொள்க. 

ஆகவே, 1, (2) ஆனது (:--%;) ஆல் மீதியில்லாமல் வகுபடும். ஈவு 

(௦-1) படி பெற்ற 1,-; (20) என்ற சார்பாகயிருக்கும். அதாவது, 

1 (x) = (x—xX;) ர் —j (x) eee eee (1) 

இதுபோல், 1 6) - 0 என்ற சமன்பாட்டிற்குக் குறைந்தது ஒரு 
கவல் இருக்கவேண்டும். அந்த மூலத்தை ஷி எனக் கொள்க. 

ஆகவே, யு ஆனது (௩-3) ஆல் மீதியில்லாமல் வகுபடுவ 

தோடு, கிடைக்கும் ஈவு (௦-2) படி பெற்ற 1-9 0) என்ற சார்பாக 

யிருக்கும். ஆகையால், 

றி (x) = (x —Xg) fang (x) eee see (2) 

சமன்பாடுகள் (1), (2) ஆகியவற்றிலிருந்து, 

f, (x) = (%—x1) (மத) நீ உ0) 

் என்று கிடைக்கிறது. இவ்வாறு, x3 என்பது 9 (0) இன் ஒரூ 

மூலமானால், 

| fa—o (x) = .(K—xs) fa—s. (x) 
o£ (x) = (x—x,) (கோர) (மேத) fh—s () 

இம்முறையைத் தொடர்ந்து செயல்படுத்த, இறுதியில் 

-f, (x) ௬ (8-0) (கோ) (மோ) (x—x,)Q ... (3)
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என்ற அமைப்புள்ள ஒரு தொடர்பு கிடைக்கும். ஆனால், £; (2)-ம், 

க) (x—xXg) ...... (x—x,)-b n படி பெற்றச். சார்புகளாக 
யிருப்பதால் ௦ ஒரு மாறிலியாகத் தானிருக்க முடியும். இப்போது, 
சமன்பாடு (3)-இன் வலப்பக்கமுள்ள கோவை 3 - 31) 32 9) உட 

2) ஆகிய மதிப்புக்களுக்குப் பூச்சியமாவதால் 21, 39) 9) 2 

உ என்பன ம, (2) - 0 இன் மூலங்களாகும். இவைகளைத் தவிர 
3-இன் வேறு எந்த மதிப்புக்கும் :(3)-இன் வலப்பக்கம் பூச்சிய 
மாகாது. அதாவது, 1, (x) ஆனது %-இன் வேறு எந்த மதிப்புக்கும் 
பூச்சியமாகாது. ஆகவே, இந்த ௩ மூலங்களைத் தவிர வேறு மூலம் 
f, (x) = 0க்குக் கிடையாது. அதாவது, f,(x) = 04S மொத்தம் 
1 மூலங்கள் தாம் உண்டு. 

மாதிரி 2 

x58+-6x?+x—10 - 0 இன் ஒரு மூலம் க்கும் 2க்குமிடையே 
யுள்ளது என்று காட்டுக, 

Que, f(x) = x8+6x?+x—10 

(1) = 146+1-10 = -2 = — 

f(2) = 8+24+42-—10 = 24= + . 

1(1), 1(2). ஆகியவற்றின் அடையாளங்கள் எதிராகயிருப்பதால் 

குறைந்தது ஒரு மூலம் 1க்கும் 2க்குமிடையே யிருக்க வேண்டும். 

ura 3 | ட , 
6௧-18 -.0 இன் 'நேர்மெய் மூலத்தை "இரண்டு தசம 

ட் இடங்களுக்குக் கணக்கிடுக. 

... இங்கு, f(x) = x8—6x—13 

| £(3) = 27-18-13 = -4 = — 
f(4) = 64-24-13 = 27 = + 

ஆகவே, ஒரு மூலம் $க்கும் 4க்குமிடையே யுள்ளது. 

மேலும், f(3-1) = 29-791—18-6-—13 = —1-809 = — 

£(3-2) = 41-768—19-2—13 = 9-568 = + 

ஆகவே, அந்த மூலம் 95]க்கும் 32க்குமிடையே யுள்ளது. 

மேலும், f(3- 17) = 31-885013—19. 02-13 = —0-134987 = — 

£(3-18) = 32:157432—19-08—13 = 0-077432 = +° 

ஆகவே, அந்த மூலம் 3-17க்கும் 3.18க்குமிடையே யுள்ளது. 

மேலும், £(3+176) = 32.03024—19.056—13 = —0-02576= — 
.. £(3-177)-= 32-06651—19-062—13:= 0-00451 = + 9 y
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ஆகவே, அந்த மூலம். 3:176க்ஞூம் 3-177க்குமிடையே யுள்ளது. 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் நேர்மெய் மூலம் 3:18 

(இரண்டு தசம இடங்களுக்கு) ஆகும். 

1°3 pbairaliiieemlen உருவ மாற்றம். மற வடா of Equa- 

tions). wee 3 

(i) 1700-0 இன் மூலங்களின் or Ore to மூலங்களாகக் 
கொண்ட சமன்பாட்டை அமைத்தல்: 

Oty, BQ, நே. 22௨௨2 _, ஆ என்பன: 80) = x®+ayx2—-l+agxn—2 + 

.. ஆ -.0இன் மூலங்கள் எனக் கொள்க, ஆகவே, --ஈ1, --6ஆ 

ஷூ ஃ ட ஊஜஐு.. மூலங்களாகவுடைய சமன்பாட்டை நாம் 

அமைக்க வேண்டும். 

1?32)-0 என்ற சமன்பாட்டில் y= ௨) அதாவது 5, என்று 
பிரதியிட நாம் பெறுவது : 

(4 கழற 4 (34... ௬0 
அதாவது, சி) ௨ ஹரா? 3 ஹரா? 2.௯0 

090 இன் ஒவ்வொரு மூலத்திற்கும் உரிய மூலம் ஒன்று F(y) = 
0க்கு உண்டு. ஆகவே 3-௧; என்பது 1()-0 இன் ஒரு மூல 
மானால் ர -3 ௬ ஐ என்பது 17) -0 இன்: ஒரு மூலமாகும். 
இவ்வாறு —ag, —ag, +--+, Oy என்பன 7)-0 இன் மூலங்: 
களாகும். . ஆகவே, 1)-0 என்பது தான். வேண்டிய சமன் 

பாடாகும். 

மாதிரி 3 
34 *மீ 3-1 -.0 இன் மூலங்களின் : எதிரெண்களை மூலங் 

களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டைக் காண்க, 

இங்கு, - நீஐு ௪ ஐ/- ஆமி 301 0 

x eS Hy என்று பிரதியிடவும். 

» f(y) = (=y)-4(—y)2+3(-y)2-1 = 0 
அதாவது Fly) = y'+4yi+3y-lb= 0 

இதுதான் வேண்டிய சமன்பாடு. 

(ம) % என்பது ஒரு மாறிலியானால், f(x) = 0 இன் மூலங்களின் 
k படங்களை மூலங்களாகக்.கொண்ட சமன்பாட்டை அமைத்தல் : 

“ஊடக. .... ஷே என்பன £ (x) = x0-a, x2—lfa, xe—3+4 

லட் க ௮0 இன் மூலங்கள் எனக் கொள்க. ' இப்பொழுது, 181,
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8, ..ஃ 80 ஆகியவற்றை மூலங்களாகக்' கொண்ட சமன்பாட்டை 

அமைக்க வேண்டும். 

3:12: அதாவது, %--9/% என்று £₹020)-0 இல் பிரதியிடவும். 

ற. n—l n—2 
2 f(y/k) = (4) + a; (௩) + a? (1) + .. +a,=0 

HASTus, F(y)=y2+a; ky2—1-+a, k2y2-24 .... +a,k2 = 0 

£(5)--0 இன் ஒவ்வொரு மூலத்திற்கும் ஒத்த மூலம் ஒன்று Fy) = 
0க்கு உண்டு. 3-௨; க்குரிய 17)-0 இன் மூலம் ர 19% 1) 
ஆகும். இதுபோல், ௨௦) க ..ஃ ஊக்குரிய 7) ௪0 இன் 
மூலங்கள் 169, 18%, ... , 28) ஆகும். ஆகவே, 7) - 0 என்பது 
தான் வேண்டிய சமன்பாடாகும். 

மாதிரி 4 

உ 403 4-6 - 0 இன் மூலங்களின் மூன்று மடங்கு 

களை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டை அமைக்கவும். 

இங்கு, £(2) 5 x5—4x!+3x?—4x+6 = 0 

33% அல்லது, 3--4/3 என்று பிரதியிட, 

அடி ச ட் y 09) 5 (3) -4($) +3(3) -4(F)+6 = 0 
HAsTugs, Fly) = y>—12y4+8ly2—324y+1458 = 0 

இதுதான் வேண்டிய சமன்பாடு. 

மாதிரி 5 

2x8 —5x°++-4x—1 ௪ 0 இன் மூலங்களை நான்கால் பெருக்குக. 

இங்கு, £(2) 5 238-538] 0 

y = 4x அல்லது % - 4/4 என்று பிரதியிட, ப 

f(y/4) =2(y/4)8 —5(y/4)?+4(y/4) —1 = 0 
HSTUG, Fly) = 2y3—20y2+64y—64 = 0. 

அதாவது, 3£--1047-327--32 - 0 என்பது தான் வேண்டிய 
சமன்பாடு. : 

(ம) 209 - 0இன் மூலங்களின் தலைகீழ் மதிப்புக்களை 
(76010௦0௨18) மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டை அமைத்தல் ் 

1s 2g, 03, ௨ கட. oTOOTLICN f(x) = x®+-a, x2—l-+a, xn—24 

rere Fay ௪. 0இன். மூலங்களெனக். கொள்க. இப்பொழுது,
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1 1 1 1 
— 4 த eee ebes 

51 82 3 
பாட்டை அமைக்க வேண்டும். 

  ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன் 

y =. 7 அதாவது, 2 = என்று பிரதியிடவும். 

1 _ i n (5) (2) 4 

“(5)= (5) Fay) ரி ழு]. எ ban = 

STs, F(y) = agy®+ap41 y71+....+ay+1 = 0 

2 69 - 0 இன் ஒவ்வொரு மூலத்திற்கும் உரிய மூலம் ஒன்று 
1) - 0க்கு உண்டு. %- ௩) க்குரிய 7) -0 இன் மூலம் 

[ [ ் . i 1 1 
Fe ஆகும். இதுபோல், உ m= ve ஆகியவை 

F(y) = 0 இன் மூலங்களாகும். .ஆகவே, ௫) -0 தான் 
வேண்டிய சமன்பாடாகும். 

மாதிரி 6 

x4 — 2x8 112 12-36 - 0 இன் மூலங்களின் தலைகீழ் 

மதிப்புக்களை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டை அமைக்கவும். 

இங்கு f (x) = x4—2x8—11x?+12x+36 = 0 

Zc - என்று பிர தியிடவும். 

௫) ட) அ) 0) வடு) ௪-௦ 
அதாவது, ௫௫) 5 36/4 11253.-1158--27-11 - 0 என்பதுதான் 
வேண்டிய சமன்பாடு. 

(iv) f(x) - 0இன் மூலங்கள் ஒவ்வொன்றையும் விட 
. கூடுதலான (அல்லது. குறைவான) மதிப்புக்களை மூலங்களாகக் 

கொண்ட சமன்பாட்டை அமைத்தல் ண: அதாவது, £(2) - 0இன் 
மூலங்களுடன் 1)-ஐக் கூட்டுதல் (அல்லது. குறைத்தல்) ் 

81) ட 8.௦.2 என்பன ரீ 00) 2 ஐ) ஹும் 1 தேட, 

௨-0 இன் மூலங்களெனக் கொள்க. நாம் அமைக்க வேண்டிய 
சமன்பாட்டின் மூலங்கள் 

ay h, eg9+h,ag+h,...., on th ஆகும். இப்பொழுது, 

y=x+h, gsraigix = y—h என்று பிரதியிடவும்.
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£ Gb) a (ந்ரவட்டு (கட்டுப ஆன “557 ௮௭0 
as: சமன்பாட்டைச் சுருக்கி 

1 நு) கருவ கழுது ம ப. இறு? ....+ A, = 0 என்று 
. எழுதலாம். 

% = உ) என்பது1 0) - 0 இன் ஒரு மூலமானால், * 3-1) = 
கடட என்பது f(y—h) 4-0 இன் ஒரு மூலமாகும். ஆகவே, 
ag +h, ag +hy....5 ஆட என்பன 1 (7-1) - 0 இன் .மூலங் 

ட. களாகும். இட்ரிபர்வூது மடு),௪.0.. என்ற . சமன்பாட்டில் 
ஏ எ ஐ. என்று பிரதியிட ் 

806 எ (ேநியடதட வேட்ட கட்டத் பந்த ல 
என்று .. கிடைக்கிறது. ஆனால் இச் சமன்பாடும், கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள f(x) ௨ ஊட, ௦-1) த. உ ௪0 என்ற சமன் 

பாடும் சர்வ சமமாகும். இப்பொழுது, 

f(x) = (x+h)2+ Ay பெறிய... கட வேட 4 கஜ 

(xh) ஆல் வகுத்தால் ஈவு (2-/1)214-& (x+h)P?+..+Apas 
BD An. இந்த ஈவை மீண்டும் (2-1) ஆல் வகுக்க, ஈவு (2410-0 
Ay (xh)? 3+..+A)-o, BHA) BEL. அதாவது, கொடுக்கப் 

ui @sirer f(x)sp (x-+h) ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும் மீதிதான் 
ட ஆகும். கிடைக்கும். ஈவை' மீண்டும் (௨-1) ஆல் வகுத்தால் 

கிடைக்கும் மீதிதான். &,.; ஆகும். இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் 
(xh) apd வகுத்தால், நமக்கு : வேண்டிய சமன்பாடாகிய 
f(y—h) = y2+Ayy21-+Ag yo?+....+Ap4ytA, = 0 Qtr 

கணங்கள் Aus An-w: sop » Ags At. ap Sitio கிடைக்கின்றன. 

£ (x). கர்ப. இன் ஆக்கதத்தன்" விட் h. . குறைவான ம்திப்புக்களை 
மூலங்களைக் கொண்ட சமன்பாட்டின் குணகங்களைப் Gu f(x) gp 
(x—h) a அடுத்தடுத்து வகுக்க வேண்டும். கீழ்க்கண்ட மாதிரிக் 
கால்ல மேற்கண்ட முறைகள் . நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

mee. 7 

—4x9+43x—] = On என்ற. சமன்பாட்டின் மூலங்களுடன் 
2 கூட்டவும் ied, 

y= eee Rvug, X = ye என்று: | பீரதிமிடவும் ஆகவே, 
வேஷ்ட்டிய சமன்பாடு... ் 

 £(y) = (y—2)8 — 4(y—2)? + 3(y— ற. pk ee 
அதாவது, ye — ley" ab Sty 22:02. f°.
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மாதிரி 8 
x8—4x943x—5 = 0 oreirpm சமன்பாட்டின் மூலங்களிலிருந்து 

2 குறைக்கவும். 

இங்கு 7-2 அல்லது, % 37-42 என்று பிரதியிட 
வேண்டும். ஆகவே, 

f(y) = (y—2)§—4 (y+2) 343 42) 5-0 அதாவது, 
93. 28-ஏர-7 - 0 என்பதுதான் வேண்டிய சமன்பாடாகும். 

இச் சமன்பாட்டின் குணகங்கள் முறையே 1,2.--1,- 7 
ஆகும். இக் குணகங்களைக் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடாகிய 
—4°43x—-5 = 0 Qa இடப்பக்கக் கோவையை (x—2) ஆல் 

Aste (yompuied cugGSHIS (Synthetic division) கிடைக்கும் 
Hao sgib Cumsorib. x8 — 4x2+3x—5a (x2) —ped 

மீண்டும் மீண்டும் தொகுதி முறையில் மீதிகளைக் கண்டுபிடிக்கும் 

முறை கீழே செய்து காட்டப்பட்டுள்ளது. 

2 1 —4 3 —5 
2 —4 —2 

[ —2 அர் ° —7 
2 0 

1 0 ர 

2 

«dh? a,     

நமக்கு வேண்டிய சமன்பாட்டின் குணகங்கள் 1, 2,—1,—7 
ஆகும். ஆகவே, 3-7 - 0 என்பதுதான் . வேண்டிய 
சமன்பாடாகும். 

குறிப்பு : இவ்வாறு மாற்றப்பட்ட. சமன்பாட்டில் க்குப் பதிலாக 
ஐ எழுதுவதால் எவ்விதக் குழப்பமும் ஏற்படா தாகையால் மாற்றப் 

பட்ட சமன்பாட்டை 333-227 0 என்றே எழுதலாம். 

மாதிரி 9 பதக் 

உ 52. 78. 11 - 0 இன்...மூலங்களிலிருந்து 4ஐக் 
குறைக்கவும். 

வேண்டிய சமன்பாட்டைப் பெற ர்: = x—4 அல்லது, x= y+4 

என்று பிரதியிடவேண்டும்.
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அல்லது, வேண்டிய சமன்பாட்டின் குணகங்களைக் கொடுக்கப்பட்ட 

சமன்பாட்டின் சார்பாகிய 34-53-7321 11ஐ (6-4) ஆல் தொகு 
முறையில் வகுத்துப் பெறலாம். 

      

4 1 =i 7 0 11 
ஆ —4 12 48 

1 Saul 3 12 59 
4 12 . 60 

1 3 15 72 
4 26 

1 7 43 

ய் 

1. | 1]   

  

1 

ஆகவே, வேண்டிய சமன்பாடு: ு*--1]/8-43ஆ7- 173-159 = 0 

மாதிரி 10 

3451084224 - 0 இன் மூலங்களுடன் 2ஐக் கூட்டிக் 

கிடைக்கும் சமன்பாட்டின் உ தவியால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சமன் 

பாட்டைத் தீர்க்கவும். 

.கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டில் 2-2 அல்லது, 5-3.” 

என்று  பிரதியிடவேண்டும். . அதாவது, கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் 

சமன்பாட்டை ௩-2 ஆல் மீண்டும் மீண்டும் வகுத்துக் கிடைக்கும் 

மீ திகளிலிருந்து வேண்டிய சமன்பாட்டைப் பெறவேண்டும். 

  

_9 1 —1 16 4 24 
, 2: 6 8 —24 

1 3 வ் 12 0 
2... 10 ந்தி 

1 —5 6 0 
அழி 14 

1 வழ | 20 
று 

| | —9   
fod 

ஆகவே, மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு: $4*4--995-1208- 0...
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அதாவது, y* (y?—9y+20) = 0 
HST! y* (y—4) (y—5) = 0 
ஆகவே, மாற்றப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்கள் : 0, 0, 4, 5. 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்களாவன : 

x=y—2=0-2, 0—2, 4—2, 5—2 

= —2, —2, 2,3. 

1.4 சமன்பாட்டிலிருந்து ஒரு உறுப்பை நீக்குதல் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை 

1 0) உரல் உல 1 தஜல்-£- ,. . ௨௭0 எனக் கொள்க. இச் 
சமன்பாட்டின் மூலங்களிலிருந்து ) குறைக்க ஏ-%--% அல்லது 
x=yth என்று பிரதியிடவேண்டும். அவ்வாறு மாற்றப்பட்ட 

சமன்பாடு வருமாறு : 

f (yh) =a (44௨ டு ட ட டுவி... ஆ 

அதாவது, ஷ [நு 0ு-3 ந? ட்ப ந மிட், , . . ஆழப் 

  

ஐ [51 1) நந... நாம 

ag [y2-?-+-(n—2) yr h+....-+-ha-®] 

  

TT eT Te CPT TT 4௨ =0 

ASTUGI, Ay Y2+(map hay) y2 + 

| = 1) ap h?+-(n—1) ay b-tas fy 

ச் A'S etd boa a me ௨௨௭௮௧ =() | 

இச்சமன்பாட்டில் இரண்டாவது உறுப்பு நீக்க வேண்டுமாயின், 

nap hay stor பூச்சியமாக வேண்டும். 

Nag h= —ay 

ல்ல st acs 
ee nag 

,_ ஆகவே, ஒரு. சமன்பாட்டை இரண்டாவது உறுப்பு இல்லாத 

சமன்பாடாக மாற்ற அதன் மூலங்களிலிருந்து 2 ஐக் குறைக்க 
0 

வேண்டும். 

ட ர இதுபோல், 1-0, $9 4 ௩-1) கட ஷ ௪ 0.இலிருந்து 
கிடைக்கும். 1.இன் மதிப்பைக் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் 
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மூலங்களிலிருந்து குறைத்தால், மாற்றப்பட்ட சமன்பாட்டில் 

மூன்றாவது உறுப்பு இருக்காது. ஆகவே, இதே முறையைப் 

பின்பற்றி. மாற்றப்படும் சமன்பாட்டில் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பும் 
இல்லாமல் செய்யலாம். 

மாதிரி 11 

x448x3-4+-x—5=0 என்ற சமன்பாட்டை இரண்டாவது உறுப்பு 

இல்லாத சமன்பாடாக மாற்றுக. 

இங்கு ௨-1, ௨-8, ௩௮4, | 

ay 8 
, ஆகவே, h= ரகர 21 —2.. 

ஆகவே, ப கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் மூலங்களிலிருந்து 

-- ஜக் குறைக்கவும். : ப 

_2 1 8 0 1 _5 

  

  

ட. 2. 34 50 
2 3 அ 
<a — | 65 

| 0 
1 

ஆகவே, மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு : 4245705735 =O 

மாதிரி 12 
| 

x$-+16 x3-+83 x?-+152x4+84=0 என்ற . சமன்பாட்டிலிருந்து 

இரண்டாவது உறுப்பை நீக்கித் தீர்க்கவும். 

| 16
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ஆகவே, சமன்பாட்டின் மூலங்களிலிருந்து --4ஐக் குறைக்கவும். 

—4 ) 1. 16 83 152 84 
=4 ப 8. பு 0௮ 
a டப ஐ 
ப்ச் ன். | 0 

ர | ~13 

|   
மாற்றப்பட்ட. சமன்பாடு? 34-13-3640 

அதாவது, (5-4) (y?—9)=0 
ஆகவே, மாற்றப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்கள் ண: +2, +3. 

். கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்கள் வருமாறு : 

x=y+h=y—4=(—2—4), (2—4), (—3—4), (3—4).. 

அதாவது, %---6, -2, —7, —1. 

மாதிர 13 
—4x8—18x2—3x-+2=0 என்ற சமன்பாட்டை மூன்றாவது . 

பப்க்த்ல்த சமன்பாடாக மாற்றுக. 

Qaim, a=1, a= —4, ag=—18, n=4. மூன்றாவது உறுப்பு 
நீக்கப்பட வேண்டுமாயின் 

| 
உட்ப ay h?+-(n—1) a, h-+-ag=0 

என்ற நிபந்தனை பூர்த்தியாக வேண்டும். 

  ஆகவே, 22) 129) (—4) h-18=0° 

அதாவது, 6 h?—12h—18=0 

அதாவது, h?—2 h—3=0 

அல்லது, (h—3) (h+1) =0 
'ஆகவே, h=3,—1. .



16 எண்சார் கணிதவியல் 

(i) சமன்பாட்டின் மூலங்களிலிருந்து 3ஐக் குறைக்கவும். 

  

By I 4 ~18 —§ 12 
3 -3 63 ——198 
73 Ge ee | 196 

; “R | _111 

நட. 

| 8 
1 

ஆகவே, மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு: 3*-898--11147-196-0 

(14) சமன்பாட்டின் மூலங்களிலிருந்து -1ஐக் குறைக்கவும். 

  
        

ணர் 1 —4 —18 —3 a 

| at 510 
a Te aj 
7 யம | 17 

a | oo) 
—8 

1 

மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு : 4*--84-1797--8-0 மேலே காணப்பட்ட 

இரண்டும் வேண்டிய சமன்பாடுகளாகும். 

பயிற்சி 1 

1, 2x4—5x?—3x?+7x—10=0 என்ற சமன்பாட்டை; அதன் மூலங்களின் 

எதிரெண்களை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாடாக மாற்றுக. 

2, x5—6x!-4x842x9—x-8=0 என்ற . சமன்பாட்டின் மூலங்களின் இரு 

மடங்குகளை மூலங்களாகக் கொண்ட. சமன்பாட்டினை அமைக்கவும். 

9, 2x4—5x84+3x29—2x+1=—0-Qer மூலங்களின் 10 மடங்குகளை மூலங் 

_ களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டைக் காண்க, 

4, -5x5—6x!+3x8—8x?+1llx—10=0 Qer மூலங்களின் தலைகீழ். மதிப்புக் 

களை மூலங்களாகவுடைய சமன்பாட்டைக் காண்க;
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5. 3x§—2x9+x—-9=0 Qo மூலங்களிலிருந்து 5 குறைந்த மதிப்புக்களை 
மூலங்களாகக் கொண்ட. சமன்பாட்டைக் காண்க, 

6. x5 —3x4—2x8--15x?+20x—15=0 Qair  eapomiaraM_ 2 குறைந்த 
மதிப்புக்களை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டை அமைக்கவும், 

7. xt—x8—10x?+44x-+424=0 creirp சமன்பாட்டை, அதன் மூலங்களை விட 
2 கூடுதலான மதிப்புக்களை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாடாக மாற்றி அதன் 
மூலம் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளைக் காண்க. 

8௨ 34-10-2030 என்ற சமன்பாட்டை இரண்டாவது உறுப்பு 
இல்லாத சமன்பாடாக மாற்றவும். 

9, x*—12x8+48x?—72x+435=0 என்ற சமன்பாட்டை இரண்டாவது 
உறுப்பு இல்லாத சமன்பாடாக மாற்றித் தீர்க்கவும்.



2... சமன்பாடுகளின் எண்சார் தீர்வகள் ' 
(Numerical Solutions of Equations) 

இருபடிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் முறையை நாம் நன்கு 
அறிவோம். ஐ: 4௨-௩௦ 0 என்ற பொது இருபடிச் சமன் 
பாட்டின் இரு மூலங்களையும் 

—b-+ Wb? —4ac; 

கக்கன் 2a 

—b—Wb®—4 ac x, =e 

என்ற சூத்திரங்களினால் மிகச் சரியாகக் கணக்கிடலாம். ஆனால் 
மூன்றாம் படிச் சமன்பாடுகளையும், மூன்றுக்கு மேற்பட்ட படிகளைப் 
பெற்ற சமன்பாடுகளையும் அவ்வளவு எளிதாகத் தீர்க்க முடியாது. 
இத்தகைய சமன்பாடுகளின் எண்ணியல் தீர்வுகளைக் காணப் பல 
முறைகள் உள்ளன. அவற்றுள் சிறந்ததும், எளிதானதும், கொடுக் 
கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டிற்குப் பொருத்தமானதுமான முறையைத் 
தேர்ந்தெடுத்து சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காணவேண்டும். 

2.1 gener (pep (Horner’s Method) 

இம்முறையில், முதலில் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மெய் 
மூலம் (26௨1 1௦0) எந்த எண்களுக்கிடையேயுள்ளது என்பதைக் 
கண்டுபிடிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் 
3-க்கும் 4-க்குமிடையே யிருப்பதாகக் கொள்வோம். ஆகவே, கொடுக் 
கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்களிலிருந்து 3-ஐக் குறைக்க, மாற்றப். 
பட்ட சமன்பாட்டின் மூலம். தசம பின்னமாகயிருக்கும். இச்சமன் 
பாட்டின் மூலங்களை 10.ஆல் .பெருக்க, அம்மூலத்தின் முதல் தசம 
இடம் முழு எண்ணாக மாறிவிடும். இவ்வாறு மாற்றப்பட்ட சமன் 
பாட்டின் மூலம் எந்த எண்களுக் கிடையேயுள்ளது. என்பதைக் 
கண்டுபிடிக்க வேண்டும். . 1-க்கும் 2-க்கும் இடையே யிருப்பதாகக்
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கொள்வோம். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மெய் மூலம் 
3:1-க்கும் 3:2_-க்குமிடையே யுள்ளது. 

இப்பொழுது மாற்றப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்களிலிருந்து 

1-ஐக் குறைத்து, கிடைக்கும் சமன்பாட்டின் மூலங்களை 10.ஆல் 
பெருக்கிக் கிடைக்கும் சமன்பாட்டின் மூலம் எந்த எண்களுக் 

கிடையேயுள்ளது என்பதைக் காணவேண்டும். 7-க்கும் 8-க்கு 

மிடையே யிருப்பதாகக் கொள்வோம். ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட 

சமன்பாட்டின் மூலம் 3:17-க்கும் 3:18.க்குமிடையே யுள்ளது. இம் 

முறையைப் பின்பற்றி மேலும் மேலும் தொடர்ந்து செய்தால் நமக்கு 

வேண்டிய தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாக மூலத்தைக் கணக் 

கிடலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரிக் கணக்குகளில் இம் 
முறை நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ள து. 

மாதிரி 14. 

ஓணரின் முறையைக் கொண்டு 38--62--13-0-இன் நேர் மெய் 

மூலத்தை (0௦544476 real 10௦1) இரண்டு தசம ene திருத்த 
மாகக் கணக்கிடுக, 

f(x) = x8 — 6x — 13 = 0 cord Qarera. 

f (3) = 27—18-—13= —4= — 

f (4) = 64—24—13= 27=+4 

ஆகவே (1) - 0-இன் நேர் மெய் மூலம் ஒன்று 3-க்கும் 4க்கும் 

இடையேயுள்ள து. ஆகவே, அதன் மூலங்களிலிருந்து 8.ஐக் 

குறைக்கவும். , 

  

6 —13 
9 9 

3 —4 
18 

  

மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு : x849 x?421x—4=0 இச்சமன்பாட்டின் 
மூலங்களை 10.ஆல் பெருக்கக் கிடைப்பது : 

f, (x) = x3 +90 x* + 2100x — 4000 = 0 

f, (1) = I+ 90-+ 2100 — 4000=— 1809 = — 

f, (2) = 8 +-360 + 4200 — 4000 = 568 = +
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ஆகவே, 1; (௨)-0-இன் மூலம் 1.க்கும் 2-க்குமிடையே யுள்ளது. 
அதாவது, 1 (20) -0-இன் மூலம் 3:1-க்கும் 3:2.க்குமிடையே யுள்ளது. 
இப்பொழுது, 1, (20) -0-இன் மூலங்களிலிருந்து 1-ஐக் குறைக்கவும். 

1 1 90 2100 --4000 

  

1 91 2191 
91 2191 3809 

1 92 
்) நவ 

  | 

] - , 

மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு: 3393312283 ௩--1809--0. இச்சமன் 

பாட்டின் மூலங்களை 10-ஆல் பெருக்கக் கிடைப்பது : 

fo (x) =x3+930 x?+228,300 x—1,809,000=0 

fy (7) =343+4,557+ 1,598,100 — 1,809,000 = — 164987 = — 

fy (8) =512-+59,620-+-1,826,400 —180,9000 = 77,532 = + 

ஆகவே, 19 5) --0-இன் மூலம் 7.-க்கும் 8-க்குமிடையே யுள்ளது. 

அதாவது, f£(x)=0-Q@or மூலம் 3:17-க்கும் 3-18.க்குமிடையே 
யுள்ளது. இப்பொழுது 19 (2)-0-இன் மூலங்களிலிருந்து 7-ஐக் 
குறைக்கவும். : 

7 | 1 930 228,300 —~—1,809,000 
7 6,559 1,644,013 

937 234,859 |— 164,987 
7 6,608 

944 pase 
7 

  

ன் 

—_————— 

1 

மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு: 38 + 951 x2 + 241467x — 164987 =0 
இச்சமன்பாட்டின் மூலங்களை 10-ஆல் பெருக்கக் கிடைப்பது : 

fs (x) =x9-+9510 x2-+241 46700 x — 164987000 =0 
f; (6) =216-+342360+ 14480200 — 164987000 = — 19764224 = — 

f3 (7) =343-+-465990-+-169026900 — 164987000 = 4506233 = + 

paGai, f;(x)=0-Qoir மூலம் 6.க்கும் 7-க்குமிடையே யுள்ளது. 
அதாவது, £(3-0-இன். மூலம் 3:176-க்கும் 3:177-க்குமிடையே
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யுள்ளது. ஆகவே, இரண்டு தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாக 

(2) -0-இன் நேர் மெய் மூலம் 3:18 ஆகும், 

மேலே விளக்கப்பட்டுள்ள கணக்கீடுகளை யெல்லாம் ஒரே பட்டி 

யலிலேயே சேர்த்துச் சுருக்கமாகக் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம். 

  

  

  

  

  

  

1 0 =6 ற்றி (8:176 
3 9 9 
3 3 —4000 
3 18 2191 
6 | 2100 “1 -1809000 

3 91 1644013 
90 2191 | 1649687000 . ” 

1 92 145222776 
91 228300 19764224 - 

1 6559 
92 934859 

1 6608 
930 24146700 

7 57096 
937 24203796 

7 57132 
Be 24260928 CS 

9510 
6 

9516 
6 

9522 
6 

9528 

1 (0 -3-6%--13-0-இன் மூலம் -3:18 (இரு தசம இடங்கள்) 

மாதிரி 15. 

Pea ஓணரின் மூறையைப் பயன்படுத்தி :2-29-ஜ--100-0-இன் 
நேர் மூலத்தை நான்கு தசம இடங்களுக்குக் கணக்கிடுக. 

(சென்னை ?68 செப்.) 

f(x) = 84+x24x— 100 = 0 எனக்கொள்க. 

f(4) = 64+ 16+4-—100=—16<0 

f(5) = 125+ 25+5—-— 100 =55>0 

ஆகவே, 1 (2) - 0-இன் நேர் மூலம் ஒன்று 4-க்கும் 5-க்குமிடையே 
யுள்ளது. மேலே கணக்கிடப்பட்ட முறையில் ஒரே. பட்டியலில்
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மூலத்தை நான்கு தசம இடங்களுக்குக் கீழ்க்கண்டவாறு கணக் 
கிடலாம். 

  

  

  

  

  

        

  

1 1 I _100 (4-26449 
20 94 

“த 21 — 16000 
4 36 11928 

"9 5700 — 4072000 
4 264 3788376 
130 5964 — 283624000 

2 268 256071744 
192. 623200 — 27552256000 

2 8196 95631441984 
134 631396 i— 1920714016000 

2 8232 
1360 63962800 

6 55136 
1366 64017936 

6 55152 
1372 - 6407308800 - 

6 551696 
13780 6407860496 

4 551712 

mete 640841220800 

13788 
Bes 

137920 
a 

137924 
டக் 

137928 
டட 
1379320 - 

ஆகவே, £ (x) = x84x2+x — 100 = 0 இன் நேர் மூலம் = 4.26443 

- 4,2644 (நான்கு தசம இடங்களுக்கு) 

ப 2-5 0 இன் எதிர் மூலத்தை 3 தசம இடங்களுக்குத் 
திருத்தமாகக் காண்க... 

£(2) - 0.இன் எதிர் மூலங்கள் 1(-ஐ) - 0 இன் நேர் மூலங் 
களுக்குப் பெறுமானத்தைப் (Numerical value) Quryss வரை.
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சமமாகும். ஆகவே, £(--2) இன் நேர் மூலத்தைக் கணக்கிட்டு, 

அம் மூலத்தின் எதிர் மதிப்பை 1(2) - 0 இன் எதிர் மூலமாகக் 
கொள்ளவேண்டும். 

f(x) = x8—2x+5 = 0 

f (—x) = —x?+2x+5 = 0 

அதாவது, £(-20) ௪ 38--2%-5 - 0 F(x) எனக் கொள்க, 

இப்பொழுது 10) - 0இன் நேர் மூலத்தை மூன்று தசம 

இடங்களுக்குத் திருத்தமாகக் கணக்கிடவேண்டும். 

F (x) = x8-—2x—5 = 0 

F(2)=8-4-5=—1<0 

F (3) = 27-6-5= 1650 

ஃ ம 0-0 இன் ஒரு நேர் மூலம் 2க்கும் 3க்குமிடையே 
யுள்ளது. 

  

  

  

  

    

1 —2 ந (2.09455 
4 4 
2 ் 31000000 
8 949329 
100000 — 50671000 

5481 44517584 
105481 6153416000 

5562 5578824625. 
11104300 றத — 574591375000 

11129395 
25112 

1115450800 
314125 

1115764925 
314150 

111607907500 
62820 

5 
62825 

5 . 

~ 62830 
த 

628350 

ஆகவே 70) - 0 இன் நேர் மூலம் - 2.09455
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உம ௪ 0 இன் எதிர்மூலம் = — 2.09455 

= — 2.095 (மூன்று தசம 

இடங்களுக்கு) 

பயிற்சி 2 

1, ஓணரின் முறைப்படி 253-௨-9-0 இன் மெய் மூலத்தை மூன்று தசம 

இடங்களுக்குப் பெறுக. (சென்னை '67 ஏப்.) 

2. 33--6ம52 இன் மெய்மூலத்தை மூன்று தசம இடங்களுக்குத் திருத்த 

மாகக் காண்க, 

3. 33--3%--1-0க்கு ஒரே ஒரு மெய்மூலம்தான் உண்டு என்று காட்டுக, 

அம்மூலத்தை இரண்டு தசம இடங்களுக்குக் காண்க, 

4, —3x+1=0 என்ற சமன்பாட்டின் [க்கும் 2க்கு மிடையேயுள்ள 

ட்ப ஏழு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. (சென்னை ₹62 செப்.) 

5.. 8-%-3௮0 இன் மெய் மூலத்தை 7 தசம இடங்களுக்குப் பெற ஓணரின் 

முறையைப் பயன்படுத்துக. (சென்னை 65 .செப்.) 

6. 32-21-3530 இன் ஒரு மூலம் 2க்கும் 3க்குமிடையேயுள்ளது. : ஓணரின் 

முறைப்படி ௮ம் மூலத்தை ஏழு த௪ம இடங்களுக்குக் காண்க, (சென்னை ?63 ஏப்.) 

7. 1230-22-50 இன் நேர் மெய் மூலத்தை இரண்டு தசம இடங் 

களுக்குக் காண்க. 

8. 2303-10 இன்௦ மெய் மூலத்தை 3 தசம இடங்களுக்குக் காண்க, 

9. 4x$+6x?+x—-—3=0 என்ற சமன்பாட்டிற்கு ஒரே ஒரு மெய்மூலம்தான் 
உண்டு எனக் காட்டுக. அதன் மதிப்பை மூன்று தசம இடங்களுக்குக் 
காண்க. 

10. x8 +3x?— -128--11-0 இன்: நேர் "மெய்மூலத்தை நான்கு தசம இடங் 

களுக்குக் காண்க, (சென்னை ?65 ஏப்.) 

11, 324-238 332-3-0 இன் மெய்மூலத்தை நான்கு தசம இடங்களுக்குத் 
திருத்தமாகப் பெறுக. 

12. ஓணரின். முறையைப் பயன்படுத்தி 20க்கும் 30க்கும் இடையேயுள்ள 

xs — ன்ட் 20000--0 இன் மூலத்தை ஆறு தசம இடங்களுக்குப் பெறுக. 

(சென்னை ?62 ஏப்.) 

13... x4—7x?+18x—8=0 Qer ஒரு மூலம் 0க்கும் 1க்குமிடையேயுள்ளது. 

ஓணரின் முறைப்படி அம்மூலத்தை 4 த௪ம இடங்களுக்குச் சரியாகக் கணக்கிடுக, 

14.  1க்கும். 2க்குமிடையேயுள்ள 34-48 43-11-)-4-0 இன் மூலத்தின் 
| மதிப்பை நான்கு தசம இடங்களுக்குக் காண்க... ் 

15. ஐ58-7௨-170 இன் ஒரு.மூலம் $க்கும் 2க்குமிடையேயுள்ளது. ஓணரின் 
முறைப்படி அதன் மதிப்பை நான்கு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 

16. ஓணரின் முறையைப் பயன்படுத்தி4£-- 1333127500 இன் 6க்கும் 

7க்கு மிடையேயுள்ள மூலத்தை ஏழு தசம இடங்களுக்குப் பெறுக. . 

(சென்னை ?63 செப்.)
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17. x#+12x+7=0 Qsir மூலம் --]1க்கும் 0க்குமிடையேயுள்ளது. ஓணரின் 
முறைப்படி அதன் மதிப்பை 7 தசம இடங்களுக்குப் பெறுக. 

18, 328-100 இன் மெய்மூலத்தை 5 தசம இடங்களுக்குக் காண்க, 

19. ஓணரின் முறையைப் பயன்படுத்தி 30-இன் கனமூலத்தை (பேம்ஈ 1004) 

ஏழு தசம இடங்களுக்குப் பெறுக. 

20. -7.976 இன் கனமூலத்தை 9 தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 

2.2 தொடர் கணிப்பு முலை m (Method of Iteration) 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள f(x)=0 என்ற சமன்பாட்டை முதலில் 

ற் (0) என்ற அமைப்பில் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். 1 (2)-0 

இன் மூலம் ௨, ௦-க்கிடையே யிருப்பதாகக் கொள்வோம். க்கும் 

-க்குமிடையே ௨ என்ற மூலத்தின் தோராய மதிப்பைப் பட்டறி 

apsomuded (method of trial and error) காணவேண்டும். பின்னர் 
x=@% (x) என்ற சமன்பாட்டின் வலப்பக்கத்தில் 3-8) என்று 

பிரதியிட ம் (௨) என்ற மதிப்புக் கிடைக்கும். இது நாம் பெற 

வேண்டிய மூலத்தின் ஒரு தோராய மதிப்பாகும். இம் மதிப்பை 

8௨ என்று குறிப்பிடுவோம். இப்பொழுது ௬-8 என்று ம் (2) இல் 
பிரதியிட ௨-ம் ௨) என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து ₹-் (௨) என்று 

கிடைக்கும். இது நாம் பெறவேண்டிய மூலத்தின் அடுத்த தோராய 

மதிப்பாகும். இம் மதிப்பை 89 என்று குறிப்பிடுவோம். இம் முறை 

யைத் தொடர்ந்து செய்துவந்தால், ௨-க்கும் 5-க்குமிடையே aj, ao, 

இத ஃ்பகக்க என்ற ௮ம் மூலத்தின் தோராய மதிப்புக்களின் தொடர் 

கிடைக்கும். "இத் தொடரின் எல்லை ஈ என்றால் அது நாம் பெற 

வேண்டிய மூலத்தின் சிறந்த தோராய மதிப்பாகும். 

குறிப்பு 1. 

௩௭௦ 0) என்ற சமன்பாட்டின் வலப்பக்கத்தில் 5-௨; என்று 

பிரதியிடும்போது, ழ் (௨) என்பது %-யைவிட அதிகமாயிருப்பின் 

அல்லது ௨யைவிடக் குறைவாக .யிருப்பின். இம் முறையைத் 

தொடர்ந்து செய்ய முடியாது, ஆகவே, 1000-0 என்ற கொடுக்கப் 

பட்ட சமன்பாட்டை ௩-ம் 0) என்ற அமைப்பில் நாம் மாற்றி 

யிருப்பது பொருந்தவில்லை என்று அறிந்து ர (0)--0ஐ வேறு விதமாக 

-x=06, (x) Tarp பொருத்தமான அமைப்பில் மாற்றிப் பின்னர் இம் 
முறையைச் செயல்படுத்த வேண்டும். 

குறிப்பு 2. 
சில கணக்குகளில்: ௨) ஷூ 2... என்பன. நேர், எதிர் 

அடையாளங்களுடன் மாறி மாறி வரலாம். இத்தகைய சூழ்நிலை
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களில் ௩.இன் அடுத்தடுத்த இரண்டு தோராய மதிப்புக்களின் 

- கூட்டுச் சராசரியை (2ஊ111100611௦ mean) %-இன் மதிப்பாகக் கொண்டு 

மூலத்தின் தோராய மதிப்பைக் கணக்கிட வேண்டும். 

மாதிரி 17 

3:5--2%--0-5-0-இன் மிகச் சிறிய மூலத்தை ஐந்து தசம இடங் 
களுக்குத் திருத்தமாகக் காண்க. (சென்னை £₹64 செப்.) 

f (x)=x? —2x+0-5=0 staré Gareira. 

f (0)=0-5 >0 

| 1(1)--0.5 <0 

ஆகவே, 0.-க்கும் 1_க்குமிடையே ஒரு மூலம் உள்ளது. 

மேலும் f (0-2) =0-008 —0-4+0-5=0-108 > 0 
f (0-3)= 0-027 —0-6+0-5= —0-073 < 0 

ASCH, HHS apsord 0-25 Gib 0-34 Ge Aorr_Cws uysiror gy. 

இப்பொழுது, 23-22-1050 

. 2x=x3+0.5 

x=} (8-0-5) = (x) 
உய) Q& x=0-2 story Dy HuA, 

x= $ (0-008+0-5)= 0-254 
". ௨0-25 எனக் கொள்க. 

மீண்டும் ம. (2)-இல் %- 0-25 எனப் பிரதியிட, 

x= 4 (0-015625+0-5)=0-2578 
", ஊஊ: 02258 எனக் கொள்க 

மண்டும் ம் (௨)_இல் ₹-- 0-258 என்று பிரதியிட, 

x= 4 (0-01704-+40-5)= 0-25852 
. ag=0-2585 எனக் கொள்க. 

மீண்டும் ம் (2)-இல் 5-- 0.2585 என்று பிரதியிட, 

். ௮3 (0-0172735-0.5)-- 0.25863 
௨2 0-25863 எனக் கொள்க, 

ம் ண்டும் ர் (2)-இல் 3₹-- 0-25863 என்று.பிரதியிட, 

x= 4 (0-0172996-+0-5)= 0-2586498 
*" ags=0-2586498 எனக் கொள்க. 

BSC, as=0-2586498 sretrugy az, ag, ag, ay, As என்ற தொடரின் 

எல்லையாகயிருப்பதால். £(2)--0-இன் மூலம். 0-2586498 . என்று 
கொள்ளலாம். . அதாவது, 0-25865 என்பது £ (20)--0-இன் ஐந்து 

தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமான மூலமாகும்.
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மாதிரி 18 | 

2100 என்ற சமன்பாட்டின் மூலத்தை நான்கு தசம இடங் 
களுக்குத் திருத்தமாகப் பெறுக. 

f (x)=x* —100=0 staré Qareirs, 

f (3)=27—100= —73 <0 

f (4)=256~100=156 > 0 

ஆகவே, 1 (x)= 0-இன் மூலம் $3.க்கும் 4_க்குமிடையேயுள்ளது. 
இப்பொழுது 2₹- 100 

100/8 (ஐ. 
3. என்று a Bat x= 10018= 4.641. இது 4-ஐவிட அதிகமா 

யிருப்பதால் 3, 4 ஆகியவற்றின் கூட்டுச் சராசரியாகிய ote 3-5 8p 

௨ ஆகக் கொண்டு ற் (2)-இல் பிரதியிடவும். 

  

“a ns 

ட வதி ஜன 35" log 100= 22 0-5714 

oi, oe 

அழகே 82--3-72 எனக் கொண்டு ag= எனக் கொள்க, 

பல் aga tO? 3.61 

இப்பொழுது ம் (25-இல் x= 3-61 croirgy 97 Hud, 
x= 1001261: 

. a. 2.00 
. log X= 367" log 1090-55 Bro -5540 

₹--3581-- ௨, எனக் கொள்க, 

இப்பொழுது ag ees SOE பப 595 எனக்கொண்டு 2) 

இல் 2-- 3595 என்று. பிரதியிட, 

x= 1001/3-595 

] 2. 000 
sn age: X= 3-555" log 100= 5-55 5550" -5563 

₹--3-000-- 8௨ எனக் கொள்க. 

இப்பொழுது கட்த I -$.598. எனக் கொண்டு 
ம் 0.இல் ௨--3:598 என்று பிரதியிட, 

x= 1001 3-598
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பட ந. _ 2.000 _ 

X= 3-5958=ag staré ares. 

இப்பொழுது a= “8 = — _ 35969 எனக் கொண்டு 

6 (6)-இல் 5--3.5969 என்று பிரதியிட, 

“ . ஒ்]001 /3-5969 

  

4 தீ _2:0000_ 
102 X= 35969 108 100 = 3 eg G9 = 075960 

nA x= 3-5975 =aye sToTS கொள்க. 

ஆகவே, 3:-3-5975 ஐ 100) -0 இன் மூலத்தின் தோராய மதிப்பாகக் 
கொள்ளலாம், 

மாதிரி 19 

Ynti=0-5—logiy yn storm @ SST SOSH OStiit கணிப்பு 
முறையில் wuussruHSH y + logyy = 0-5 என்ற சமன்பாட்டின் 
மூலத்தை நான்கு தசம இடங்களுக்குக் காண்க, 

1) 5977-11௦2 94--0.5-0 எனக் கொள்க 

f (0-5) =0-5+-logy, 0-5 -—0-5<0 

1 (1) =1+logiy 1—0-5<0 

ஆகவே, 1()-0 இன் ஒரு மூலம் 0.5க்கும் 1 க்குமிடையேயுள்ளது. 
930.4 எனக் கொள்க, 

. இப்பொழுது Yn+1=0-5—logig yu st sirp சூத்திரத்திலிருந்து 
நு... ௬033-1020 37 

=(). 5— —logiy 0. 5 

=0-5— 7 -68897 

=0-81103 

=0-81 எனக் கொள்க. 

ஆகவே Y3 = அட்ட APTOS = 0.655 எனக் கொள்க. 

மீண்டும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

| y4=0-5 —logyo ys 
=0-5—logy) 0-655 
05 15162 
= 0-6838'. 

ஆகவே, 3% அ ன அட்டம் ௪0-6694 எனக் கொள்க.  
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மீண்டும் சூத்திரத்திலிருந்து, 
ye= 0-5 —logig Ys 

=0-5—logi, 0-6694 

=0-5— T +8257 

=0-6743 

Ysty,  0-6694-+-0-6743 
g ~ 2 
  ஆகவே, 3 - 506718 எனக் கொள்க, 

மீண்டும் சூத்திரத்திலிருந்து, 
yg=0-5—logig yz 

= 0-5 —logi) 0-6718 

=0-5— T -8272 

= 0-6728 

_Yrtys _ 0-6718+0-6728 

ye ளை 2 

இவ்வாறு மேலும் மேலும் தொடர்ந்து செய்ய 0:-6723 என்பது 

£0)-0 இன் நான்கு தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமான மூலம் என் 

் பதை அறியலாம். 

= 0-6723.   ஆகவே, 3 

மாதிரி 20 

ps P5 Pp? Pps pill 
உர ந தோர் agg ~ pagent OSS 

என்ற சமன்பாட்டின் மெய் மூலத்தின் தோராய மதிப்பு 0:44 என்று 

கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரு தொடர் கணிப்பின் மூலம் தோராய 

மதிப்பைத் துல்லியப்படுத்துக. (சென்னை *?69 செப்.) 

கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சமன்பாட்டை, 

Ps ps pr po pi 
= 0-4 tT ee tb er ete te eee P.=0-4431135-+-—3-—59- Tp — a6 t {590 (1) 

என்று மாற்றி எழுதிக்கொள்க. இதன் வலப்பக்கம் 10-44 என்று 

பிரதியிட, 
ட (0-44)8 (-44)5 (-44)7 (-44)9 (-44)11 

Re Ose oF ae Big soe அரா 
= 0-4431135-+-0-028392 —0-0016490-+0-000076017 

—0-0000028615+-0-00000009 

  

= 04699297 
ஃமிட 04699 எனக் கொள்க... 

...... இப்பொழுது, 1 - 0-4699 என்று (1) இன் வலப்பக்கம். பிரதி 
யிடவும். ப , ப
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ஆகவே, 1_0.4431195._-._(299)__(02009)   

3 10 ° 42 

(46995... (4699)1 
— “O16 ~ 4320 = aan 008 cee@ 

= 0-4431135-+0-034585 —0-0022909 

+0-00012045 —0-0000051714-+-0-000000186 

=0-4755230 

ஆகவே, இரண்டு தொடர்கணிப்பின் மூலம் சமன்பாட்டின் மூலத் 

தின் தோராய மதிப்பை நான்கு தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாக 

04755 எனக் கொள்ளலாம். 
ரீ 

பயிற்சி 3 3 

1. x5—x—0:2=0Qeir மெய் மூலத்தைத் தொடர் கணிப்பு முறையில் நான்கு 
தசம இடங்களுக்குக் காண்க. (சென்னை *64 ஏப்.) 

2. x8+x?—100=0Qer மெய் மூலத்தைத் Sort கணிப்பு முறையில் 
நான்கு தசம இடங்களுக்குக் காண்க, 

3. %4-2%--11:920இன் ஒரு மூலத்தின் தோராய மதிப்பு 2 என்றால் தொடர் 
கணிப்பு முறையை மும்முறைச் செய்து அம்மூலத்தின் சரியான மதிப்பைக் காண்க. 

4, x*12x=6 என்ற சமன்பாட்டின் மெய் மூலத்தை மூன்று தசம இடங் 

களுக்குத் திருத்தமாகக் காண்க. 

5. x*+5x=1000Qsr நேர் மெய் மூலத்தை நான்கு தசம இடங்களுக்குத் 
திருத்தமாகத் தொடர் கணிப்பு முறையில் காண்க. (சென்னை 61 ஏப்.) 

x? ae x4 . . 
6 1 + ஞு ஜே + Ti வ த சட்டு எட உலக 50 என்ற முடிவிலாத் 

தொடர்: சமன்பாட்டின் மிகச் சிறிய மூலத்தைத் தொடர் கணிப்பு முறையில் 
காண்க. .! (சென்னை ?69 செப்.) 

x2 x4 a x6 3 ன் ம . 

7 l— or + ல் — ௬௮ல் esses es css eset 5 50 என்ற முடிவிலாத் 

தொடர் சமன்பாட்டின் ஒரு மூலத்தின் தோராய மதிப்பு 2-4 என்றால் அம்மூலத் 
Ser சரியான மதிப்பை 3 தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாகத். தொடர் கணிப்பு 
முறையில் காண்க. ॥ - ்... (சென்னை *68 செப்.) 

2.3 நியூட்டன்-ராப்சன் முறை ‘(Newion-Raphson 
Method) 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை £(9-0 எனக் கொள்க. 
இதன் ஒரு மூலம் ௨ க்கும்  க்குமிடையே யிருப்பதாகக் கொள்வோம். : 
ஆகவே, 1 என்பது. ஒரு மிகச் சிறிய எண்ணானால், f (x) =0 இன் 
அந்த மூலம் ௨-1 என்ற வடிவில் இருக்கும்.
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ம (௩-1) -0 ஆகும். 

டெயிலரின் தேற்றத்தைக் (1'௨ூ101”51146010) கொண்டு இதை விரித் 

தெழுத : 
டீ 

ம (௨-1ப் 7 (2) -0% 1 (0-2 "(a)+...... one. = 0 

இப்பொழுது, ம மிகச் சிறியதாகையால், யும் அதற்கு மேற்பட்ட . 
1, இன்படிகளையும் புறக்கணித்தால், 

f (a+h)=f (a)+h f'(a)=0 

  

. h f!(a) =—f (a) 

_ _! (a) 
உ TFG) 

ஆகவே, முதல் தோராயமாக அந்த மூலத்தின் மதிப்பு-- ௨-ட்ட1) 

___1 03) 
8 
=a, 6T 6or க் 

கொள்க. 

இப்பொழுது, இரண்டாவது தோராயமாக அம்மூலத்தின் மதிப்பை 

௨-1; எனக் கொள்வோம். 

3 மீட 
192 

அதாவது, 7 (2) -1டி 1! (௨) 42 மவ. veeseeees =O 

1 மிகச் சிறியதாகையால், %ஜேயும், அதற்கு மேற்பட்ட 1) இன் படி 
களையும் புறக்கணித்த பின், 

2 (௨0-48 (200 
1 (21) 
f" (az) 

ஆகவே, இரண்டாவது . தோராயமாக அம்மூலத்தின் மதிப்பு 

=a;+hy 

f (a1) 

1 (87) 

௩9 எனக்கொள்க. 

ம] ௮ 2 

இம்முறையை மேலும் மேலும் தொடர்ந்து செய்து வந்தால், அம் 
மூலத்தின். தோராய மதிப்புத் துல்லியத்தை அரருவிதக கைதுச் 
காணலாம்.
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மாதிரி 21 

நியூட்டன்--ராப்சன் முறையைப் பயன்படுத்தி ௨4--12:-.7-0 
இன்: 2க்கும் 3க்குமிடையேயுள்ள மூலத்தை மூன்று தசம இடங் 
களுக்குத் திருத்தமாகக் காண்க. 

1(20) 524-127 - 0 எனக் கொள்க, 
f'(x)=4x8—12 = 4 (x3—3) 

1(2) -0 இன் மூலம் 2க்கும் 3க்குமிடையேயிருப்பதால், 8-2 எனக் . 
. கொண்டு, அந்த மூலத்தை 2-1 எனக் கொள்க. 

__ 103) 
“பஜ 

Qag, f(2)=16-—2447 = —] 

f' (2) = 4 (8—3) = 20 

[ல இகம்! மி க் “3 “50 0:05 

ஆகவே, 102) - 0 இன் மூலத்தின் முதல் தோராயம் - 2-.0.05 
=: 9.05 

ு ௨ எனக் 

கொள்க. 
இரண்டாவது தோராயமாக மூலத்தை ௨-1) - 2-05--h, sraré 

கொள்க, 

ஆட f (2-05) 

ee E205) 

இங்கு f£ (2-05) = (2-05)4—12 (2-05) +7 
= 17-661 — 24-60 + 7 
= 0-061 

f" (2-05) = 4 [(2-05)3~3] 
= 4 (8-615125—3) 
= 22-4605 

0-061 
ஆகவே, ந - 53-4605 = —0-0027. 

ஆகவே, மூலத்தின் இரண்டாவது தோராய மதிப்பு -2-05--0-0027 
| = 2-0473 

ஆவே; மூன்று தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாக £ (x) = 0 இன் 
மூலத்தின் மதிப்பு - 2.047. 

மாதிரி 22 

நியூட்டன்--ராப்சன். முறைப்படி. 2-2 510 ௩0 'இன் நேர் 
மூலத்தைக் காண்க,
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f (x) = x—2 Sinx = 0 எனக் கொள்க. 

7 ar ்(27)-2 ந 

_ 157-220 (ஏனெனில், ots oe oe 2 1-57) 

2ஈ 7 . 27 
(+) = 22 2 Sin > 

= 2.094—1-732 >0 

at ae, 
ஆகவே, 1(2) - 0 இன் ஒரு மூலம் க்கும் > க்குமிடையே 

யுள்ளது. 

அதாவது, 1 1:57 க்கும் ௩ - 2:094க்குமிடையேயுள்ளது. 

ஆகவே, அம் மூலத்தை 1-5-- எனக் கொள்க. 

f (1-5 
| Tyee aoe 

இங்கு, f (1-5) = 1-5-2 Sin 1-5 

= 1-5—2 Sin 86£ (திரிகோணக் கணித அட்டவணை 

| யிலிருந்து) 
= 1-5—2 (0-99756) 

= —0-49512 

Qu@uraps f' (x) = 1—2 cos x 

”. £! (1-5) = 1—2 cos 86° 

= 1—2 (0-06976) 

= 0-86048 

—0-49512 
h=— ட் ௩ 05753 

ஆகவே, முதல் தோராயமாக மூலத்தின் மதிப்பு - 15-00-5753. - 

.2:0753 ஆகும். ஆகவே, இரண்டாவது தோராயமாக மூலத்தின் 
மதிப்பை 2:07-1, எனக் கொள்க. 

கி)... 

* (2-07) | 
ஆனால் 2:07 ஆரையளவு (1௨0481) க்குரிய பாகையளவு- 1182 89 

டஃ மி (207).-.2:07-2 810 116 89! 

2-07 —1-75512 

= 0-31488
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f' (2-07) = 1—2 cos 118° 39! 

= 1+0-95892 

= 1.95892 

0-31488 
- Fy re Ek 6. 

» 1-95892 eae 

ஆகவே, இரண்டாவது தோராயமாக மூலத்தின் 

மதிப்பு - 2:07--0.16076 

= 1.90924, 

Qudurapg, epsrgoug Cargruurs pws Hot wHAcismu 1-90-+he 
எனக் கொள்க. 

ர ணப 1 (1:90) 
5. FF (1-90) 

ஆனால் 1.90 ஆரையளவுக்குரிய பாகையளவு - 1085 54! 

*. £(1-90) = 1-90—2 Sin 108° 54! 
1-90 —1-89218 
0-00782 
1—2 cos 108° 54! 
1 +-0-32392 
1-32392 

_ 0-00782 _ 
~ 7.32392 — 

ஆகவே, மூன்றாவது Sarena மூலத்தின் பன் 

| மதிப்பு - 1:90--0:0059 

= 1-8941 | 

இப்பொழுது நான்காவது தோராயமாக மூலத்தின் மதிப்பை 1-89 + 

ற எனக் கொள்க, : 

f" (1-90) 

i
e
d
 

g
o
u
d
 

மடி - 00059 - 

£ (1-89) 
11 (189) 

ஆனால் 1-89 er aeee பாகையளவு - 1085 20! 

*. £(1-89) = 1-89—2 Sin 108° 20! 
1-89—1-89922 
— 0.00922 
1—2 cos 108° 20! 

1-+-0-62908 . 
a 102908... :..3: 

ட. 2 

2 (1-89) 

Ho 
W
e
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ஆகவே, நான்காவது தோராயமாக மூலத்தின் 

மதிப்பு - 1-89-00056 
1-8956 

etotGeu, X = 1-8956 storums f(x) = 0 இன் மூலத்தின் சிறந்த 
தோராய மதிப்பாகக் கொள்ளலாம். 

I 
ll 

மாதிரி 23 

3 108 % - 1-2 என்ற சமன்பாட்டின் மெய் மூலத்தைக் கணக் 
கிடுக. (சென்னை ₹69 ஏப்.) 

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டைக் கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றி 

எழுதலாம். 

x logig x. log, 10 = 1-2 
1-2 

fog.10 = 12 X loge = 1-20-4343 
= 0-52116 

இப்பொழுது, £(2) - x logig x --052116.- 0 எனக் கொள்க. 

f (1-8) = 1-8 logy) 1-8—0-52116 
= 1-8 (0-25527) —0-52116 

= 0-459486 —0-52116 

= —0-061674 <0. 

f (1-9) = 1-9 logy) 1-9—0-52116 

= 1-9 (0-27875) —0-52116 

= 0-529625—0-52116 >0 

ஆகவே, 1060) - 0 இன் ஒரு மூலம் 1.8க்கும் 1.9க்குமிடையே 
யுள்ளது. முதல் தோராயமாக, அந்த மூலத்தின் மதிப்பை 18-01, 

எனக் கொள்க. 

* xlogi x = 

wt (1-8) 

f’ (1-8) 

QuQuraps, f(x) = logye (1-+log,x) = 0-4343-+logyox 

f' (1-8) = 0-4343-+logy) 1-8 

= 0-4343-+40.25527 

‘= 0-68957 

மேலும் 7 (1.8). - -. 0:061674 என்று கண்டோம். 

_ _ (—0-061674) _ 
0-68957. ரக 

2 Ty 

  

- ஆகவே, hy,



56 எண்சார் கணிதவியல் 

ஆகவே, £ 0) - 0 இன் மூலத்தின் முதல் தோராய 
மதிப்பு - 1-8+00894 

1-8894 

இப்பொழுது, இரண்டாவது தோராயமாக மூலத்தின் மதிப்பை 
] -699--112 எனக் கொள்க. 

he = f (1-889) 
2 £7(1-889) 

இங்கு, £ (1-889) = 1-889 logy) 1-889—0-52116 

1-889 (0-27624) —0-52116 

0-52167 —0-52116 

= 0-00051 

li 

॥ 

1 (1:889) - 0.4848-11௦2ய 1-889 
= 0-4343-+40-27624 
= 0-71054 

0-00051 by = — ஒட - - 0-000719 

ஆகவே, இரன்டு மாது தோராயமாக மூலத்தின் 

மதிப்பு - 1:889--0:000718 

= 1-888282. 

ஆகவே, 1:888 என்பதை £ (0-0 இன் மூன்று தசம இடங்களுக்குத் 

திருத்தமான மூலமாகக் கொள்ளலாம். 

2.4 இரு மாறிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க 
நியூட்டன்-ராப்சன் முறை 

1) ூ)-0, ந ௫5)-0 என்பன ௩, ஏ ஆகிய இரு மாறிகளைக் 
கொண்ட இரண்டு சமன்பாடுகள் எனக் கருதுக. 3), 37) என்பன 

முறையே 35, * ஆகியவற்றின் தோராய மதிப்புக்களானால் அவற்றின் 

சரியான மதிப்புக்களை xy+h, yy +k corm எழுதலாம். இம் மதிப் 
புக்களைக் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளில் பிரதியிட்டு, டெயிலர் 
CsposHor (Taylor's Theorem) a galura alhsO sags, Spe 

கண்ட சமன்பாடுகள் கிடைக்கின் றன. 

௦1 2 fy 
f; (x1+h, yi +k) =f, (x1, yi)+(bgs tk 2 ரிக  ரவண்னுவ்கு 0 

21 df, fa (xy-Eh, yi +k) = fo (x1, yx) டர்டி) 4 ணக்கம்! = 

இரண்டாவதும் அதற்கு GCupurtt h, k-Qsir- படிகளைப் புறக் 
கணித்துவிட்டால் கீழ்க்கண்ட சமன்பாடுகள் கிடைக்கின் றன.
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6 fy Of, _ 
1] (ஷே yi) +h Bax Oy 

மிட் ௦2% ன் - —— +k —— 
fp (X1, yi) h é 30] 23/1 

    

+k 0 

=0 

217 of, Le 
231 + 2371 

21% 215 
——-+k = —f, 35. 5 y த் லல 9 

OX, 71 : ( : a) ( ) 

lye f , ணக அனர் 
Cl) eo ஆலும், (2) Ft ee பெருக்கிக் கழிக்க, 

= —f; (X1 yi) (1)   அல்லது,  % 

h   

  

1 

of, of 
fy கே 55 (x1, wy, 

‘= Of, | dfs 215. of, 
  

OX 9891) OX 03% 

1] (ட yeh (x1, ஐ 

Of, 81) சி 911 
3) 891 OX 9371 

ஆகவே, சமன்பாடுகளின் மூலத்தின் தோராய மதிப்பை 3-1) 

y=yitk என்ற தொடர்புகளிலிருந்து அறியலாம். இம் முறையை 

மேலும் மேலும் தொடர்ந்து செய்தால் மூலத்தின் மதிப்பைத் 
தேவையான தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாகக் காணலாம். 

  

  

_ இதுபோலவே, 1 
(௬ 

மாதிரி 24 

x+2 yi=l, 
5 y8-++-x?—2 xy=4 

என்ற சமன்பாடுகளின் மூலங்களின் தோராய மதிப்புக்கள் 

x= —0-6494, y=0-7981 என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நியூட் 

டனின் முறையை ஒரு முறை பயன்படுத்தி 3, 4 ஆகியவற்றின் 

் திருத்த மதிப்புக்களைக் காண்க, ” (சென்னை ₹61 ஏப்.) 

இங்கு, f, (x, y) =x8+2 y2—1=0 

fy (x, y) =5 yi+x2—2 xy—4=0 

  

ட of 3 a; of 

OX Say 1 

Of, a பவத் eS 
Ox =2x—2y=2 (x—y); By =I5y?—2x
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இப்பொழுது, x= —0-6494, y,=0-7981 
* fy (xp y1) = (—0-6494)8-+-2 (0-7981)2— 

= —0-27384-++2 (0-63695) —1 
= —0-27384-+4-1-27390—1 
= 0-00006. 

fo (Xt y1) =5 (0-7981)3 +(—0-6494)2—2 (—0-6494) (0-7981) —4 
= 2.54195-+.0-42170-+1-03642—4 
/=0-00007 

917 _ ப ZL = 8 (—0.6494)2=3 (942170) -1.26510 
1 

ட்ட _4 (0.7981) =3-1924 
Yi +. * 

91௨. S52 =2 (0.6494—0-7981) = —2-8950 

as (0-7981)2—2 (—0-6494) 
31 

= 15 (0-63695)-+1-2988 
=10-85305 

  fo (x1 9-2 Lf Os (X1, 1) =o 

பங்க் அமண் ae Gta Oh 
231 Oy1 O81 OY1 

_(0-00007) (3-1924)—(0-00006) (1085305) 
~ (1-26510) (10-85305) —(—2-8950) (3-1924) 
__ 9-00022346 —0-00065 103 

~-13+725-+-9-2406 
—0:00042757 

"22,0656. 
௯௬௮0000016 

  

  

me Ot பயப்பது 
th பே 90-22 (Xi, ya) aa. 

911 . Oty 915. செந், 

| OX Oy. OX 23௩ | 

200: 00006) (=2-8950)—(0. 00007) (126510) 
eis 22- 9656. 
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ம் _0:000173700--0-0000885570 - 
= 22.9656 

— 0-0002623 

22-9656 

= —0:0000114 

 x=x,+¢h=—0-6494—0-000016 = — 0649416 

y=yitk =0-7981 —0-0000114= 0:7980886 

ஆகவே, சமன்பாடுகளின் தீர்வு : x= —0'649416 

y =0°798088 

= 

- 2.5 தொடர் கணிப்பு முறையில் வர்க்க மூலம் காணல் 

N என்ற நேரெண்ணின் வர்க்க மூலம் £ எனக் கொள்க. 

.xayN 

அல்லது 32-14 

அதாவது, ௨311-0 

paGe, f (x) =x?—-N=0 crore கொள்க. 

af Ges? x 

1200 இன் தோராய மூலம் ௨ என்றால், அதன் சரியான மதிப்பு 

ath carp வடிவில் இருக்கும். ஆனால், நியூட்டன்.ராப்சன் 

முறைப்படி | 

ஆகவே, மூலத்தின் முதல் தோராய மதிப்பு 2-1 
௨3-11 

2a 
  =a— 

oa ( =) 

  

இந்த முதல் தோராய மதிப்பை 8; எனக் கொள்க. 

STU), =} ( கட்ட] 

இப்பொழுது இரண்டாவது தோராயமாக மூலத்தின். மதிப்பை 
21 +h; (=a) எனக். கொண்டால், மேற்கண்ட முறைப்படி 

வாச் (வர்) ஆரும்...
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இதுபோல், ௨, ௨... என்பன. முறையே மூலத்தின் . மூன்றாவது, 

நான்காவது... தோராய மதிப்புக்களானால், 

85 3 (கட) 
ag 

இவ்வாறு கிடைக்கப்பெற்ற a, Ay, Ag, Ag, Agseee eee என்ற எல்லை 

8110 இன் சரியான மூலமாகும். அதாவது 14-இன் வர்க்க 

மூலமாகும். 

மாதிரி. 25. 

15-இன் வர்க்க மூலத்தை மூன்று தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 

R=V15 

* £ (x) =x?—15=0 

f (3) =9—-15=—6 < 0 

f (4)=16—15=1 >0 

ஆகவே, 7100-0 இன் ஒரு மூலம் 3க்கும் 4க்குமிடையேயுள்ளது. 
எனவே, ௨-3 எனக் கொள்க. 

von (ot) (948) 
டர் (வ) - 2 ( 4+2) -3:875 

டர் (a+) =} (3 875-++— ஸு) - =3°873 
N i 

Agua (5 எ (949) 9679 

ஆகவே, டீ 15.= 3° 873... 

பயிற்சி 4 

1. நியூட்டன்-ராப்சன் முறையில் 22-2௨-5-0 இன் . மெய் மூலத்தை 
5 தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாகக் காண்க. (சென்னை 64 ஏப்.) . 

3... நியூட்டனின் முறையில் 3:--322--4 ௩ 0 இன் மெய் மூலத்தைக் காண்க. 
(மதுரை ?70 ஏப்.)
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3. நியூட்டனின் gpmpeuit uusiruGss x‘—12x+7 = 0 இன்.மூலத்தை 
3 தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 

4, 2211-9 - 0 இன் நேர் மூலத்தை நான்கு தசம இடங்களுக்குத் 

திருத்தமாகக் கணக்கிடுக. (சென்னை ?67 ஏப்.) 

5, 827005 - 0 என்ற சமன்பாட்டின் மிகச் சிறிய நேர் மூலத்தை ஐந்து . 

தசம இடங்களுக்குக் கணக்கிடுக. (சென்னை ?64 செப்.) 

6. அ ிபமு8 ௪ 0 இன் மிகப் பெரிய மெய் மூலத்தை மூன்று தசம 
இடங்களுக்குத் திருத்தமாகக் காண்க, 

7. 49 தோராய மதிப்பாகக் கொண்ட 34-27-1100 - 0 இன் மூலத்தை 

நான்கு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. (சென்னை ₹62 ஏப்.) 

8. x8—0-4x2+0-06x—20 = O@eir gam apo 2க்கும் 8க்கும் இடையே 
யுள்ளது. நியூட்டன்--ராப்சன் முறையில் ௮ம் மூலத்தை ஐந்து தசம இடங் 

களுக்குக் காண்க. 

9. 3_...2-.2000 - 0 இன் மெய்மூலத்தை ஐந்து தசம இடங்களுக்குக் 

காண்க. 

10. 0க்கும் 1]க்குமிடையேயுள்ள 34-33-3101 ௩ 0 இன் மூலத்தை 

நான்கு தசம இடங்களுக்குத் துல்லியமாகக் கணக்கிடுக. 

1], 314-114 - 0 இன் ஒரு மூலம் 1க்கும் 2க்கும் இடையே 
யுள்ளது. நியூட்டனின் முறையைப் பயன்படுத்தி ௮ம் மூலத்தின் மதிப்பை எட்டு 
தசம இடங்களுக்குச் சரியாகக் காண்க, 

12. $(0) 2304-43-77 - 0 இன் ஒரு மூலம் -2க்கும் -1க்கும் இடையே 
யுள்ளது. நியூட்டனின் முறையில் ௮ம் மூலத்தின் மதிப்பை ஏழு. தசம இடங் 
களுக்குக் காண்க. 

13. இரண்டுக்கும் மூன்றுக்குமிடையேயுள்ள 22-39 - 0 இன் மூலத்தை 
ஒன்பது தசம இடங்களுக்குக் கணக்கிடுக. 

14, 321110 இன் மெய் மூலத்தை 10 தசம இடங்களுக்குக் காண்க, 

15. நீ 3412311230 இன். எதிர் மூலத்தை. ஏழு தசம இடங் 

களுக்குப் on 

16. —6x—13= ae நேர். மூலத்தை ஒன்பது தசம இடங்களுக்குப் 

பெறுக. 

17. x8 2x? 23x —70=0 இன் நேர் ரரலத்தைப். பத்து தசம இடங்கள் 
வரைக் கணக்கிடுக. 

18. நியூட்டனின் முறையைப் பயன்படுத்தி 9க்கும் 10க்கும் இடையேயுள்ள 
ஐ4--33:3475%--10,000-0 இன் மூலத்தை நான்கு தசம. இடங்களுக்குக் காண்க. 

(சென்னை £62 செப்.) 

19. x—Sinx = 2 ன்று சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் 2க்கும் 3க்குமிடையே . 
யுள்ளது. நியூட்டனின் முறையைப் பயன்படுத்தி ' அம் மூலத்தை. ஆறு தசம 

இடங்களுக்குக் காண்க. 

20. நியூட்டன்--ராப்சன் மன்றுள் 2x—3 Sin x=5 என்ற. சமன்பாட்டின் 
மூலத்தை ஆறு தசம இடங்களுக்குக் காண்க,
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21. நியூட்டன்--ராப்சன் முறையில் 3:--0668 10 என்ற சமன்பாட்டின் 
மெய் மூலத்தைக் காண்க, (சென்னை ?69 செப்.) 

77 22... நியூட்டன் முறையில் x=Sin x+ 2 என்ற சமன்பாட்டின் மூலத்தை 

மூன்று தசம இடங்களுக்குக் காண்க, 

23, க்கா ம-1-:28 என்ற சமன்பாட்டின் மிகச் சிறிய நேர் மூலத்தை நான்கு 
SF இடங்களுக்குக் காண்க, 

24. மீக 5112-0 என்ற சமன்பாட்டின் மெய் மூலத்தை நான்கு தசம 
இடங்களுக்குத் திருத்தமாகக் காண்க. 

25. %410ஐ1-0-5 என்ற சமன்பாட்டின் மூலத்தை நான்கு தசம இடங் 
களுக்குக் கணக்கிடுக, 

26. 1௦2%₹:-2%-7 என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும். 

27. 33 108102--0-125 என்ற சமன்பாட்டின் மூலத்தை ஐந்து தசம இடங் 
களுக்குக் காண்க. 

28. xlogex = 18 என்ற சமன்பாட்டின் நேர் மூலத்தைக் காண்க. 

29. நியூட்டன் முறையில் ஈ- 12% என்ற சமன்பாட்டின் நேர் மூலத்தை 
நான்கு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. ் 

30. ௯-4 என்ற சமன்பாட்டின் நேர் மூலத்தை நியூட்டனின் முறையை 
இருமூறைப் பயன்படுத்திக். காண்க. (சென்னை 67 ஏப்.) 

31. கீழ்க்கண்ட எண்களின் வர்க்க மூலங்களைத் தொடர் கணிப்பு முறையில் 
நான்கு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 

(i) 10 (ii) 47 (iii) 7-4. 

32. கீழ்க்கண்ட சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும் : 
4.2 x? + 8-8y? = 1-42 - 

(x—1-2)? + (y—0-6)? = 1 
மூலத்தின் தோராய மதிப்பு: 3 -0.226,5- 0-369 

2:6 தொடர் கணிப்பு முறையில் மூன்று மாறிச் சமன்பாடுகளின் 
- . Sitteayser (Iteration method for solution of equations in three 

unknowns). 

தொடர் கணிப்பு முறையில் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 

மாறநிகளையுடைய சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் முறைகள் கீழ்க்காணும் 
மாதிரிக் கணக்குகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

மாதிரி 26 
தொடர். கணிப்பு முறையில். கீழ்க்காணும் சமன்பாடுகளைத் 

தீர்க்கவும், i, 
27x + 6y— z = 85 

6x + l5y+2z = 72 
x-+ y+54z= 110
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இச் சமன்பாடுகள் . ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் அதிக மதிப்புள்ள 
குணகத்தைப் பெற்றிருக்கும் மாறியை மற்ற மாறிகளின் சார்பலனாக 

மாற்றி எழுதவும். உதாரணமாக, முதல் சமன்பாட்டில் %.இன் 

குணகமாகிய 27 மற்ற மாறிகளின் குணகங்களை விடப் பெரியதாக 

யிருக்கிறது. ஆகவே, ஐ ர, ௪ ஆகிய மாறிகளின் சார்பலனாக 
எழுத வேண்டும். 

27x = 85—6y+z 

, 3 gi (85—6y+z) oe oes es» — (1) 

இதுபோல, வபா அமின் சமன்பாட்டிலிருந்து 

y = pe (72 —6x—2z) nom woe woe = (2) 

என்றும், மூன்றாவது சமன்பாட்டிலிருந்து 

Z= xy (110—x—y) ம் sm we (3). 

என்றும் கிடைக்கின்றன. இப்பொழுது, சமன்பாடு (1) இல் ர. 0, 

z= 0 என்று. பிரதியிடவும், | 

| K = gt (85). = 3-15 ப 

இப்பொழுது சமன்பாடு .(2) இல் 3 - 3:15, ௨-0 என்று பிரதி 
யிடவும். 

y = ps (72—6X3-15—0) 

= 7g, (72—18-90) 

| ste (53-10) == 3-54, | 

பின்னர், சமன்பாடு (3) இல் &- 3:15, 4 3.54 என்று பிரதி 
யிடவும். 

ve (110 ~3-15—3.54) 

gz (103-31) =1-91 

307, 3, 2] என்பன 2, 7, 2. ஆகியவற்றின் Yee தோராய் மதிப்புக் 
- களைக் குறிப்பிட்டால், ் ர 

- y= 3-15, > v1 = 3-54, டான ஆகும். இப்பொழுது... 
மூனநு 34, உத ௭1-91 என்று 7, 2 ஆகியவற்றின் முதல் கணிப்பு 
மதிப்புக்களை சமன்பாடு (1) இல் பிரதியிட்டு ௩௨ இன் இரண்டாம் 

கணிப்பு மதிப்பு 3மிஐப் பெறலாம், 

a கோன் (85 ~6X3-54-41. 91) 

- ௬. (85 —21-2441-91) 

© tgp (65-67) = 2-432 - 
இப்பொழுது, X=xXg=2-432, z= z= 1- 91 ஆகிய மதிப்புக்களைச் 

“சமன்பாடு (2) இல். பிரதியிட்டு v= Ya ae yam peer: 
eager: ae பெறலாம்.
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ஃ நும் (72--6)62.:4322)01.91) 

=e (72 —14-592—3-82) 

= ys (53-588) =3-572 

Netter, X=X9=2-432,y=yo=3-572 என்ற மதிப்புக்களைச் சமன் 
பாடு (3) இல் பிரதியிட்டு 2-8 என்ற 2௨.இன் இரண்டாம் கணிப்பு 

மதிப்பைப் பெறலாம். 

். ஜோஷ் (110--2.432--3.572) 

= (103-996) = 1-925 

ஆகவே, 3, 3, 2 ஆகியவற்றின் இரண்டாம் கணிப்பு மதிப்புக்கள் 

252 --2:432, நூ5-- 3572, 29- 1-925 ஆகும். 

இப்பொழுது, மிண்டும் *--3_9-3:572) 2௭1925 ஆகிய 
மதிப்புக்ககா சமன்பாடு (1) இல் பிரதியிட்டு ௩-3 என்ற ௨இன் 

மூன்றாம் கணிப்பு மதிப்பைப் பெறலாம். 

*. Xg==q (85-6 X3-5724-1-925) 

=z), (85 —-21-432-+1.925) 

=z (65-493) =2-4256. 

இதுபோல், ys=ps (72—6 X2-4256 —2 x 1-925) 

= (53-5964) =3-5731 

Zg=si¢ (110 ~—2-4256 —3.5731) 

== (104-0013) = 1-9259 

ஆகவே, மூன்றாம் கணிப்பு மதிப்புக்கள் 

25 --2-4250, 45--3-5731, ஐ- 19259 ஆகும். 

இதுபோலவே, 

உ“ ஸி (05--6)635731-1.9259) 

=r (85—21-4386+-1-9259) 

=r (65-4873) =2-4254 
ps (72—6 X2-4254—2.-19259) 

=ps (72-—14-5524—3-8518) 

=, (53-5958) = 3.57305. 
24” (110 —2-4254—3-57305) 

=F (104-00155) = 1-92595 

ஆகவே, 2425, 3573, 2-1.926 ஆகிய மதிப்புக்களை மூன்று 
தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமான மதிப்புக்களாகக் கொள்ளலாம்... 

| Y4
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2.7 தொடர்கணிப்பு முறையில் நான்கு மாறிச் சமன்பாடுகளின் 

Sitajadr (Interation method for solution of equations in four 

unknowns) 

மாதிரி 27 

தொடர்கணிப்பு முறையில் கீழ்க்காணும் சமன்பாடுகளைத் 

தீர்க்கவும். 

3. 122 x + 057567 - 015652. 0:0067% 1. 571 

0-5756 x ++ 2» 938 y + 0-1103 z — 0-0015t = —0-9275 

—0-1565 x + 0-1103 y + 4-127 z+ 0-2051t = —0-0652 

—0-0067 x — 0-0015 y + 0-2051 z + 4- 133t = —0-0178 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகளிலிருந்து 25 37, 2, 1 ஆகிய மாறி 

கள் ஒவ்வொன்றையும் மற்ற மூன்று மாறிகளின் சார்பலனாக மூன்று 

மாறிச் சமன்பாடுகளில் மாற்றியது போல் கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றி 

எழுதவும். 

x= 51g3| 1-971—0-5756 y-+0-1565 2-0-0067 பு ஃ (1) 

டர | | 
y = saga] —0-9275—0-5756 x—0-1108 240-0015 t]... 2) 

1 - 

2 = ல[ -0:06524-0.1565 ௨-0:1105 y—0-20511].. 3) 

  t = F793] —0-0178-+0-0067 x+-0-0015 7-0.20512 [.. (4) 

சமன்பாடு (1) இல் 7-0, 2-0, 4-0 என்று பிரதியிடவும். 

Ir 

xy ஜி] 1:37] 

= 0-503 

Fue iur( (2) God x=0-503, z= 0, t=0 ersirg பிரதியிடவும். 

  
1 

டுமா 7538) —0-9275 —0-5756 x 0-503 | 

1 

1 ர | 
=7038| — 1-21704 | 

॥ 

8 
~0-414
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சமன்பாடு (8) இல், &-0:509, 9 -0.41&, 0. என்று பிரதி 

யிடவும். 
1 . 

ரே - | —0-0652+0-1565 (0-503) —0-1103 (—0-414) | 

[ 
- | —0-0652+-0-0787 +0.04566 | 

1 
= 57350-05916 | 

=0-0143 
இப்பொழுது சமன்பாடு (4) இல் ௨0503, 9 -0-414, 200143 

என்று பிரதியிடவும். 

I 
we கணக —0:0178 + 0-0067 (0°503) + 0:0015 (—0.414) 

—0-2051 (0-0143) | 

1 
- | ~0-0178 4-0-0037 —0-00062—0-00298 | 

1 
டட ~0-01798 | 

= —0:00435 

- ஆகவே, 3), ஐம் ஆகியவற்றின் முதற்கணிப்பு மதிப்புக்கள் 

xy =0°503,. 

31 --0:414, 

க பமக 

000435 

ஆகும். aden தொடர்ந்து ஐந்து முறைகள் செய்தால் ஆ மு, ஆ de 

ஆகியவற்றின் திருத்த மதிப்புக்கள் 

mel 58595 

y=0°4307, 

z=0'01806, 

t =0-004413 

என்று காணலாம். 

28 மாறிகளை இடுத்தடுத்து நீக்கும் nb Garvan. (Game's 
method of successive elimination of the variables) 

- கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகளுள்' ஏதாவது ஒரு சமன்பாட் 

. டிலிருந்து ஏதாவது ஒரு... மாறியை.. மற்ற மாறிகளின். சார்பலனாக
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மாற்றி எழுதிக் கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு மாற்தி எழுதப்பட்ட 

சமன்பாட்டிற்குச் சுழற்சித் தானச் சமன்பாடு (11407௮ Equation) 

என்று பெயர். பின்னர், அச்சார்பலனை மற்ற சமன்பாடுகளில் பிரதி 

யிட்டால், எல்லாச் சமன்பாடுகளினின்றும் அந்த மாறி நீக்கப்பட்டு 

விடும். இவ்வாறு கிடைக்கப் பெற்ற சமன்பாடுகளிலிருந்து மீண்டும் 

மேற்கூறப்பட்ட முறையைப் பின்பற்றி மற்றுமொறு மாறியை நீக்க 

வேண்டும். இவ்வாறு ஒவ்வொரு மாறியாக நீக்கிக் கொண்டே 

சென்றால் இறுதியில் ஒரு மாறியைக் கொண்டே ஒரு எளிய சமன் 

பாடு கிடைக்கும். இந்த எளிய சமன்பாட்டிலிருந்து அதிலுள்ள 

மாறியின் மதிப்பை எளிதில் காணலாம். பின்னர், அந்த மாறியுடன் 

மற்றுமொரு மாறியையும் கொண்டமைந்த இரு மாறிச் சமன்பாட்டில் 

அந்த மாறியின் மதிப்பைப் பிரதியிட்டு இரண்டாவது மாறியின் 

மதிப்பைக் காணலாம். இவ்வாறு தொடர்ந்து பிரதியிட்டு ஏனைய 

மாறிகளின் மதிப்புக்களையும் ஒவ்வொன்றாகக் காணலாம். 

இந்த முறையைப் பின்பற்றும்போது, முதலில் நீக்கப்பட 

வேண்டிய மாறியின் குணகம் எந்த சமன்பாட்டில் அதிக மதிப் 

புடையதாக யிருக்கிறதோ அந்தச் சமன்பாட்டை அந்த மாறியின் 

சுழற்சித்தானச் சமன்பாடாக எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். இது 

போல், இரண்டாவது மாறியை நீக்கும்போது அந்த மாறியின் 

குணகம் எந்த சமன்பாட்டில் அதிக மதிப்புடையதாக யிருக்கிறதோ 

அந்தச் சமன்பாட்டை இரண்டாவது மாறியின் சுழற்சித்தானச் 

 சமன்பாடாக எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். 
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காஸ்--இன் முறையைப் பின்பற்றிக் கீழ்க்காணும் சமன்பாடு 

களைத் தீர்க்கவும். 

26x + 5.27 — 172 +0-9t—-42=0 1) 
3.2% — 2.97 + 0-82 — 4-2t-+'0-7 =O ae (2) 

5.4x + 1-9y — 2.12 — 4.9t — 1-3 = 0 (3) 

1-3x + 2.9y — 0-4z — 1-8t — 0-4 = 0 ae (4) 

%, நுூ,ஐ,௩ ஆகிய நான்கு மாறிகளையும் x, y, 2, ந என்ற வரிசைப் 

படி ஒவ்வொன்றாக நீக்கவேண்டுமெனக் கொள்வோம். முதலில் 

நீக்கப்படவேண்டிய மாறி 3 ஆகும். இதன் குணகம் சமன்பாடு (3) 
அதிகமானதாகயிருப்பதால் சமன்பாடு (3)ஐ மாறி :-இன் சுழற்சித் 
தானச் சமன்பாடாகக் கொண்டு, அதிலிருந்து இன் மதிப்பை 

3, ஐ, 1 ஆகிய  மாறிகளின். சார்பலனாகக் கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றி 
எழுதவேண்டும்.
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54x = — 1-9y + 2-1z + 4-9t + 1:3 

—1.9 2-1 4.9 1-3 

கர்நாட ர்க 
அதாவது, % - — 035179 38695 -- .9074% 4 407. ச (5) 

% இன் இச் சார்பலனை (1), (2), (4) ஆகிய சமன்பாடுகளில் பிரதி 

யிட்டுக் கீழ்க்கண்ட சமன்பாடுகளைப் பெறவேண்டும். 

சமன்பாடு (1) இலிருந்து, 

2-6 (—0-3517y) + 0-3889z + 0-9074t + 0-2407) 

+ 5.2y — 1-72 + 0-9t — 4-2 = 0 

astogsi, —0-91442y + 1-01114z + 2-35924t + 0-66582 

+ 5.2y — 1:70z + 0°9t — 42 = 0 

அதாவது, 4°28558y —0°70886z-+3-25924t = 3°63418=0 ... ... (6) 

இதுபோல், சமன்பாடு (2) இலிருந்து, 

3:2 (—0°3517y + 0°3889z + 0-9074t + 0-2407) 

—2-9y + 0°8z - 4:2t + 0-7 =0 

HSTOUSI, —1°12544y + 1:24448z + 2:90368t + 0°76524 

—2:9y + 0°8z — 4-2t + 0°7 = 0 

அதாவது, --4-0254)-2:064482-- 1-296324-01:46524-0 ... (2) 

சமன்பாடு (4) இலிருந்து, 
1°3 (—0:3517y + 0:3889z + 0-9074t + 0°2407) 

+2-9y—0°4z—1°8t-0°-4=0 

—0°4572ly + 0°50557z + 1°17962t + 0:31291 

+ 2-9y — 0°42 = 1:8t — 0-4 —0 

2:44279y + 0:10557z — 0-62038t — 0:08709 = 0 ... (8) 

இப்பொழுது சமன்பாடு (6) இல் 9-இன் குணகத்தின் மதிப்பு அதிக 

. மாகயிருப்பதால் ௮ம் சமன்பாட்டை. 4--இன் சுழற்சித்தானச் சமன் 

பாடாக எடுத்துக் கொள்ளவும். ஆகவே, சமன்பாடு (6) இலிருந்து — 

_0:7086_ 3:25924 ‘ 3°63418 . 

Y = gye5e3” ~ £28588 * * 428588 ° 
y = 0°16539z — 0°76033t + 0°84791 os o's (9) 

3 இன் இச் சார்பலனை . (7), (8) ஆகிய .சமன்பாடுகளில் . பிரதி 

யிடவும், 
ட
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சமன்பாடு (7) இலிருந்து | . 
— 4.02544 (0°16539z = 0°76033t + 084791): 

4+ 2-06448z = 1:29632t + 1:46524 = 0 

அதாவது, - 0:663732 -- 3:0591% -- 3:4127 

+ 2-06448z — 1:29632t + 1:46524 - 0 

அதாவது, 1:398752 -- 1:76278-:1:94746-0 .. .. (10) 

சமன்பாடு (8) இலிருந்து 

2:44279 (0:165392 - 0-760331 -- 0:84791) 

4. 0:105572 - 0-62038% - 0:08709 - 0 

அதாவது, 0-404022 - 1-8578; - 2:0715 
4 0:105572-- 0:62038% - 0:08709 - 0 

அதாவது, 0:509592 - 2-47768: + 1:98441 = 0 .. .. (11) 

இப்பொழுது சமன்பாடு (10)ஐ இன் ச௬ழற்சித் gsraré சமன் 

பாடாகக் கருதி 2ஐ * இன் சார்பலனாக எழுதவும். 

_ 1:76276 ‘ 1:94746 
139875 139875 

Zz = — 1:2606t + 1:3881 we on "hia 

2 இன் இம் மதிப்பைச் சமன்பாடு (11) இல் பிரதியிடவும். 

. 0°50959 (—1:2606t + 1:3884) ~— 2:47768t + 1:98441 = 0 

அதாவது, --0:64253% -- 0:70729 -- 2:47768t + 1:98441 = 0. 

அதாவது, —3°1202it + 2°69170 = 0 

_ 969170 
= gx 90n1 = 0785277 

ae (12) இலிருந்து, 

—1-2606 (0-86277) + 1-3884 
—1'0879 + 1:3884 
0:3005 

சமன்பாடு (9) இலிருந்து, 
ர - 0:16598 (0:3005) - 0-76033 (0:86277) + 0-84791 

- 0:04970 - 0:65599 + 0- 8479] 

I 
|| 

i 

= 024162 | 

சமன்பாடு (5) இலிருந்து, 
x = — 03517 (0:24162) -- 0:3889 (03005) + 0:9074 (0-86277) 

+ 0°24070 
ar
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— 0:08496 -- 0:11687 -- 0:76290 -- 0:24070 

௮ 140951. 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகளின் தீர்வுகள் வருமாறு : 

ஐ ௯ 110221 

y = 0°24162 

Ze (30050 

$ 0௫0272, 

2-9 மூன்று மாறிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க நியூட்டன்--ராப்சன் 

(peo (Newton—Raphson method of solving equations of three 

yariables) 

xX, நு, 2 என்ற மூன்று மாறிகளைக் கொண்டு அமைந்த கீழ்க் 

கண்ட மூன்று சமன்பாடுகளைக் கருதுக. 

f, (x, ys Zz) = 0 

உ), ஐ] = 0 

த (Ry ys 5) = 0. 

முதலில் மூலங்களின் தோராயமான மதிப்புக்களைக் காணவேண்டும். 

X = Xo Y = Yoo Z = ந என்பன மூலங்களின் தோராய மதிப்புக்க 

ளெனக் கொள்க. h, k, 1] என்பன இத் தோராய மதிப்புக்களின் 

திருத்தங்களானால், மூலங்களின் திருத்த மதிப்புக்கள் 

x = x)+h, 

y=yotk, 
Z=2Ztl. 

ஆகும். ஆகவே, இத்திருத்த மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 
சபன்பாடுகளைச் சமன்படுத்தவேண்டும். 

உட நோடி நூரு நரம) = 0 

fo (Xo+h, yotk, z+1) = 0 

; fs (xo+h, yotk, zo+l) = 0 

_ டெயிலரின் தேற்றத்தின் (121௦8 11௦00 படி. இவற்றை விரித் 

தெழுதவும். 

(Koh, york, Zo+]) = fi (Xo Yoo 20)-+h (52) + 
௦ . 

a fy Of 

க [அ 1 (--- : 1._இல் க ட 

( oy Ne ; (5. ), + hb, k, 1-Qs உயர்ந்தபடி பெற்ற 

| ன ச உறுப்புக்கள் - 0



சமன்பாடுகளின் எண்சார் தீர்வுகள் 51 

  

fs (xo+h, yo+k, zo-+l) = fe (Xo» yos 20) +h (2 Jo 

    

f 
+k (52). +1(53 ),+ h, k, 1 இல் உயர்ந்தபடி 

பெற்ற உறுப்புக்கள் - 0 

f; (xo-++h, yok; Z-+l) =f; (30, Yos Z)-+h (2%). 

+k (28). 41 (28) +h, k, 1 ge 

உயர்ந்தபடி பெற்ற உறுப்புக்கள் --0 1), %, 1 என்பன மிகச் சிறி 

யன வாகையால் ம, %, 1 இல் இரண்டும் அதற்கு மேற்பட்ட படிகளை 

யும் பெற்ற உறுப்புக்களைப் புறக்கணித்து விடலாம். ஆகவே, கீழ்க் 

காணும் மூன்று எளிய சமன்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. 

f 1 f 
fy (Xo: Yoo z)+h( 22) + k (22), + : (23), 3 

fy f f fy (Xo» Yos அப ் 2) le (33), +1 (52, = 

f ர் f 
£3 (Zos Yos za)-+n( 24) +k (23). et (34), =o 

இச் சமன்பாடுகளைத் தீர்த்து %, %, 1 ஆகியவற்றின் மூதல் திருத்த 
மதிப்புக்களைப் பெறலாம். இப்பொழுது, 1-0, 190, 5-0 ஆகிய 

சமன்பாடுகளின் தோராய மூலங்களை 51555 45 6 

x, = X) +h, இட்] 

yi =yotk $ கதத கக்க 
என்று கொள்க. இத் oer மதிப்புக்களின் திருத்தங்களை 11), % ,” 
1। எனக் கொண்டால், 

  

xX = X, + hy, 

ந நு 

2 கழ 11 

என்பன சமன்பாடுகளின் இரண்டாவது திருத்தப்பட்ட தோராய 
மதீப்புகளாகும். முன் போலவே, %, %, 1, ஆகியவற்றின் மதிப் 
புக்களை 

பவட ($) அவத) அவ) - ea | a பெல் A 
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fo 1 ௩ க்ஷைக்கி(21) அ) 435) - 
i Ofs f fs (xs yom) +o (2%) 41, ( oh + 1(— ce), =0 

என்ற சமன்பாடுகளிலிருந்து பெறலாம். இம் முறையை மீண்டும். 

மீண்டும் செய்து வந்தால் மூலங்களின் மதிப்புக்களைத் தேதேவையாண 
தசம இடங்களுக்குத். திருத்தமாகப் பெறலாம். 

மாதிரி 29 

| நியூட்டன்.ராப்சன் மூறையில் கீழ்க்கண்ட சமன்பாடுகளைத் 
தீர்க்கவும் 

  

27x-+ 6y— z= 85 
6x+13y+ 2z= 72 

x+ y+54z=110 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகளை 

| f, (4%, 2) = O 

fo (x, y, Zz) = 0 
f; (x, y,z) = 0 எனக்கொள்க. 

3, ந, ௨ -ஆகியவற்றின் தோராய மதிப்புக்களைக் கீழ்க்கண்ட 
முறையில் காணலாம். முதல் சமன்பாட்டில் 5 இன் குணகம் மிகப் 

பெரியதாயிருப்பதால் அச்சமன்பாட்டிலிருந்து ஐ ர, 2 ஆகியவற்றின் 

சார்பல்னாக எழுதவும். 

் இணை aby Ez 

அல்லது, x= sp (85—6y-+z) | 
இப்பொழுது, 0, 2-0 என்று பிரதியிடவும். 

கோதி = 3: 15-30 எனக்கொள்க, 

3:15 என்பது. இன் தோராய மதிப்பாகும். இதுபோல் 

இரண்டாவது சமன்பாட்டிலிருந்து 

13 y=72—6x—2z - 
. 3-3 (722-662 2) 

என்று கிடைக்கிறது. இதில் 53:15, 2--0 என்று பிரதியிட, 

் 4-4 [72--6)63:15-2 (0)] 
ஆ (72--18:90) 

_59:1 
15: 

ஹி ட 370 என்று கிடைக்கிறது
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இதுபோல் மூன்ருவது சமன்பாட்டிலிருந்து கிடைக்கும், 

சஸ் (110-ஈ-ற 
என்ற சமன்பாட்டில் 2--3:15, y =3°54 என்ற பிரதியிட _ 

2 (110—3:15—3-54) 

= (103-31) 

19120 என்று கிடைக்கிறது. 

இவ்வாறு, 33:15, 30-3:5%), ஊ-1-91 என்ற முதல் தோராய 
மதிப்புக்கள் கிடைக்கின்றன. .இப்பொழுது, மூலங்களின் முதல் 

திருத்த மதிப்புக்களை 
X=Xp+h=3'15+h, 

y=YyoHk=3'54 +k, 
. Z==Zo+- 1=1:91-+1 

என்று கொள்க. 

இப்பொழுது, 1; (௯, 9, கழ 8; (8:15, 8:54), 1:91) 
27 (8:15) 6 (3°54)—1-91—85 

ee 19-38 

af) , (28) (28) 
= 273 =6; [=] =— 

(2 0 ட 09% 70 ் 22 70 : 

ஆகவே, 1, %, 1 ஆகியவற்றைக் கணக்கிடப் பயன்படும் முதல் 
சமன்பாடு வருமாறு £ 

f. டா. | 
f, (Xos Yoo Zo) th (21). +k (அய) 41 (2%) <0 

  

  

Ox Oy Oz 

அதாவது, 19:38--27%-61:--1- 0, 

30051, 2Z7h+6k—I1=—19-38 .. (0 

இதுபோல் மற்ற இரு சமன்பாடுகளையும் பெறலாம். 

6h+-15k+2=—3:82. ... .... (2) 

be Beatle “Od ge? og நிதி 

இம் மூன்று சமன்பாடுகளையும் தீர்த்து k,. 1 இன் மதிப்புக்களைப் 
பெறலாம். 

%$- 0:03826, -
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ஆகவே, மூலங்களின் முதல் திருத்த மதிப்புக்கள் ₹ 

3:--3%0--1 -3:15--0:72458 - 2-42542, 

ஏ-ஏ0-%--2:54-0-03328- 3-57328, 

த 2-1 -1-91--0:01595 -1-92595. 

இம்முறையைத் தொடர்ந்து செய்து மூலங்களைத் தேவையான அள 

வுக்குத் திருத்தமாகப் பெறலாம். 

பயிற்சி 5 

கீழ்க்காணும் ஒருங்கைச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க 

1, $-15x—1-96y-+3-85z=12-95 
2-13x-+5-12y—2-89z=—8-61 
5.92% +3-05y+2-15z=6-88 

2. 0-89x+4-32y—0-47z-+0-95t=3- 36 . 
1-13x—0-89y+0-61z+5-63t=4-27 

6-32x—0-73y—0-65z+1-06t=2-95 
0-74x-+1-Oly-+5-28z—0.88t=1-97 

3. 2-63x+5-2ly—1-694z+0-938t—4.23 =0 
3-16x—2-95y+0-813z—4-21 t+0-716=0 
5-36x-+1-88y—2-15 24-95 t—1-28 =0 
1-36x-+2-98y—0-432z—1-768t—0-419=0 

4, 10x—7y+3z+ 5w=6 

— 6x+8y— z— 4w=5 

3x-+ y+4z+llw=2 
5x—9y—22+ 4w=7 

5. 15x,+ 3xg— 4x,+ 2x,=46-207 

3x; +27x,— 5xy— x,=81-024 

—4x,— 5x,+1l6xg+ 5x,=23-871 

Qx;— -Xg-+ 5xg+19x,= 54-907 

2.10 கிராஃபி-இன் மூலத்தை வர்க்கப்படுத்தும் முறை ae 
Root-Squaring Method) 

கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சமன்பாட்டை, அச் சமன்பாட்டின் 

மூலங்களின் 2-ஆம்படி அல்லது 4.ஆம்படி அல்லது 6-ஆம்படி,...... 

களை. மூலங்களாகவுடைய சமன்பாடாக மாற்றி, அவ்வாறு மாற்றப் 

பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் கணக்கிட்டு, அவற்றிலிருந்து 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள . சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காணலாம். 

எனவே, முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் மூலங்களின் 

வர்க்கங்களை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டை அமைத்துக் 

கொள்ள வேண்டும். .. இவ்வாறு மாற்றப்பட்ட சமன்பாட்டின்
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மூலங்களை எளிதாகக் காண முடியாவிடில், மாற்றப்பட்ட சமன் 

பாட்டின் மூலங்களின் வர்க்கங்களை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன் 

பாட்டை - அமைத்து அதன் மூலங்களைக் காணவேண்டும். 

உ 9.௨... என்பன இச் சமன்பாட்டின் மூலங்களானால் ௨1/4, தி3/4, 
yll4,.., என்பன கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்களாகும், 

இவ்வாறு சமன்பாட்டை இரு முறை மாற்றிய பின்னரும் அதன் 

மூலங்களை எளிதில் காண இயலாவிடில், மீண்டும் மீண்டும் இது 
போல் தொடர்ந்து செய்து வரவேண்டும். மாற்றப்படும் சமன் 

பாட்டின் மூலங்கள் எளிதாகக் கணக்கிடப் படக்கூடிய வகையில் 

அமையும்வரை இந்த வர்க்கப்படுத்தும் முறையைத் தொடர்ந்து 

செய்து வரவேண்டும். இவ்வாறு ஒவ்வொரு தடவையும் சமன் 

பாட்டின் மூலங்களின் வர்க்கங்களை மூலங்களாகக் கொண்ட 

சமன்பாடு அமைக்கப்படுவதால் இந்த முறை கிராஃபி.இன் 
மூலத்தை வர்க்கப்படுத்தும் முறை (Graeffe’s Root-squaring 

Method) srairm அழைக்கப்படுகிறது. 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை ம£(%) கமி தம! 

கய, வடட-க0 என்று கொள்க. இச் சமன்பாட்டின் 

மூலங்களை 30, ஐ... உ என்று வைத்துக்கொண்டால், இச் சமன் 

பாட்டைக் கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றி எழுதலாம். 

f (x) =ao (x—xXg) எடக்கு (x—x,) =0 eee (1) 

ஃ (—1)® f(—x) = (—1)® ag (—x—x1) (—x—q) (—x—x)...(—& xp) 

-(-1)% ஷ கே (ரசம் பப்டி... போக) 
20 (%-1-3%)) (கட) (மேடி) உமம) 

2 (—1)" f (—x) f (x) Say? (x2—x,2) (x2—x92) (x®—x9?)... (x2-—x,?) 
இப்பொழுது 2-7 என்று பிரதியிடவும். 

ஃ 9) கவர் 0-1) ௫-௮) நு)... ௪0 
இச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் ஏ305, 305, 3%%....... ) 3 ஆகும். 

ஆகவே, f (x)=0 இன் மூலங்கள் 3), 3, 20). உ. என்றால், 

13) 395) 3093... ஐ மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டை 

அமைக்க 1 (9-0 ஐ (1) நீ மஜிஆல் பெருக்கினால் போதும். 
எடுத்துக்காட்டாக, 

£ (x) aq x6-+-a, மீ 3041-8 301-௨0௨ ம ௨ 0... என்ற 

ஆறும்படிச் சமன்பாட்டைக் கருதுக. 

(1) 2-0) =ap x®—ay x5-+-ag x4—agx3 +a, x®—a;x+a,= 0
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. (1)5620(-2 மீ பெ யி [—az?2-+2 apag] x! 

++ [ag?—2 ayag-+2 agay] x® 

+ [—ag?+2 agay—2 ajas-+2 agag] x® 
+ [ay2—2 agas-+2 agag] x* 

+ [-—-as?+-2 ayag] x? 
+a,2=0. 

இப்பெருக்கலைச் சமன்பாட்டின் குணகங்களைப் பிரித்துக் கீழ்க் 

கண்டவாறு செய்யலாம். 

  

  

௨0 ay ag ; ag a4 ag 26 

ட Ag —Aay ag ஐ a4 —as 2௦ 

Ag? —a? ag” ததை ay? —a;? ag? 

Qapag 22 2௨% —2agas 2௨௮௦ 

2 Aga, —2 ayas 2 2௨22௦6 

2 211217 

bo ந bg bg bg bs bg 

மேற்கண்ட பெருக்கலைச் செய்யுமுறை கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதலில். 35, 505, 4) 30, நபி, 03, 2 ஆகியவற்றை ஒரு வரிசையில் 

எழுதிக் கொள்ளவேண்டும். பின், அவைகளுக்கு நேர் கீழே 
அடுத்த -வரிசையில் அவற்றிற்குரிப் குணகங்களை, . அதாவது 
2 &ட 8) 8 உ, ௨, டீ ஆகியவற்றை எழுதிக் கொள்ளவேண்டும். 

பின்னர் மூன்றாவது வரிசையில் அக் குணகங்க3ா வர்க்கப்படுத்தி, 
முதல், மூன்றாவது, ஐந்தாவது, . . . . வர்க்கங்களை நேர் அடையாளத் 
துடனும், இரண்டாவது, நான்காவது, ஆறாவது... . வர்க்கங்களை 

எதிர் : அடையாளத்துடனும் . . எழுத வேண்டும். அதாவது, 

மூன்றாவது வரிசையில் ap”, —az’, ag’, —ag’, ay, எர்த், ag” என்று. 

எழுத வேண்டும். பின்னர் நான்காவது வரிசையில், , மூன்றாவது 
வரிசையிலுள்ள வர்க்கங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நேர் மேல் வரிசை 

உறுப்புக்கு இரு பக்கமுமுள்ள உறுப்புக்களின் பெருக்கற் பலனின் 

இரு மடங்கை. அவ்வர்க்கத்திற்கு “நேர் கீழே எழுத. வேண்டும். 
- அவ்வாறு எழுதும்போது, இரண்டாவது,. நான்காவது, ஆறாவது; 

. வர்க்கங்களுக்கு நேர்கீழே எழுதுகின்ற பெருக்கற் பலன்களின் 

இரு மடங்குகளுக்கு அடையாளங்களை  மாற்றாமலும், மூன்றாவது, 

ஐந்தாவது, ஏழாவது,. . ..வர்க்கங்களுக்கு நேர்கீழே எழுதப்படும் 
- பெருக்கற் பலன்களின் இரு மடங்குகளுக்கு : அடையாளங்களை. 

மாற்றியும் - எழுதவேண்டும். . அடையாளங்கள். . மாற்றுவதில்
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ஏற்படும் குழப்பங்களைத் தவிர்க்க, அடையாளங்கள் மாற்றப்படாமல் 

எழுதப்பட வேண்டிய உறுப்புக்களுக்குப் பக்கங்களில் 1 (௩௦ 01௨026) 
என்றும், அடையாளங்கள் மாற்றப்பட வேண்டிய உறுப்புக்களுக்குப் 

பக்கங்களில் ௨ (change) என்றும் குறித்துக் கொள்ளலாம். 
நான்காவது வரிசையில் முதல் உறுப்பு கிடையாது. ஏனெனில், 

இரண்டாவது வரிசையிலுள்ள முதல் குணகத்திற்கு இடப்பக்கம் 

குணகம் எதுவும் கிடையாது. ஆகவே, நான்காவது வரிசையில் 

இரண்டாவது, நான்காவது, ஆறாுவது.. . .. உறுப்புக்களுக்கான 

இடங்களின் ஓரங்களில் ௩ என்றும், மூன்றாவது, ஐந்தாவது.. .. . 

ஆகிய உறுப்புக்களுக்கான இடங்களின் ஓரங்களில் 6 என்றும் 

குறித்துக் கொள்ளவேண்டும். உதாரணமாக இரண்டாவது வரிசை 

யிலுள்ள 2; என்ற குணகத்தின் இரு பக்கங்களிலுமுள்ள ௨, 2 

ஆகிய குணகங்களின் பெருக்கற் பலனின் இரு மடங்காகிய 2 ௨0௨ ஐ 

அடையாளம் மாற்றாமல் உக்கு நேர்கீழே நான்காவது வரிசையில் . 

எழுதவேண்டும். இங்கு அடையாளம் மாற்றப்படவில்லையாகையால் 

2 882-இன் பக்கத்தில் ௩ என்று குறிக்கின்றோம். பின்னர், 

நான்காவது வரிசையில் இதற்கு அடுத்த கலத்தில் 6 என்றும், 

அதற்கடுத்த கலத்தில் ந என்றும் இப்படி மாறிமாறி எழுதிக் 

கொள்ளலாம். இப்பொழுது ௨ என்ற குணகத்தின் இரு பக்கங் 

களிலுமுள்ள ௨, 8 ஆகிய குணகங்களின் இரு மடங்காகிய 2 8183 ஐ 

க்கு நேர்கீழே நான்காவது வரிசையில் எழுதவேண்டும். ஆனால் 

நான்காவது வரிசையில் அந்த இடத்தில் ௦ என்று எழுதப்பட்டிருப் 

பதால் 2 8௨ஐ அடையாளம் மாற்றி --2 ௨/3 என்று எழுத 

வேண்டும். இவ்வாறு நான்காவது வரிசையை நிரப்பிய 

பின் ஐந்தாவது வரிசையைக் கீழ்க்கண்டவாறு நிரப்ப 

வேண்டும். 

இரண்டாம் வரிசையிலுள்ள 2௨ என்ற குணகத்தின் இரு பக்கங் 

களிலும் ஒன்றுவிட்டு அடுத்துள்ள குணகங்களாகிய 32, ௨௨ ஆகிய 

வற்றின் பெருக்கழ் பலனின் .இரு மடங்காகிய 2 ௨௨4 ஐ அடையாளம் 

மாற்றாமல் ஷக்கு  நேர்கீழே எழுதிக் கொள்ளவேண்டும். இதன் 

அடையாளத்தை மாற்றாமல் எழுதுவதால் அதன் . பக்கத்தில் 

௩ என்று குறித்துக் கொள்ளவேண்டும். பின்னர், ஐந்தாவது . 

வரிசையில் இதற்கடுத்த கலத்தில் ௦ என்றும், அதற்கடுத்த கலத்தில் 

1 என்றும் இவ்வாறு மாற்றி மாற்றி எழுதிக் கொள்ளவேண்டும். 

இப்போது, ஷக்கு நேர்கீழே ஐந்தாவது வரிசையில் 2 8/8 ஐ எழுத 

வேண்டும். ஆனால் அங்கு ௦ என்று குறிக்கப்பட்டிருப்பதால் 2 ayassq 

அடையாளம் மாற்றி --2 33 என்று எழுதவேண்டும். . இவ்வாறு 

_ வரிசையைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இதுபோல் எத்தனை. வரிசை 
கள் நிரப்ப முடியுமோ அத்தனை வரிசைகளை நிரப்பியபின் கோடிட்டு
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மூன்றாவது வரிசையிலிருந்து இறுதி வரிசை வரை ஒவ்வொரு கலத் 

திலுமூள்ள உறுப்புக்களை யெல்லாம் கூட்டிக் கோட்டிற்குக் கீழே 

எழுத வேண்டும். கோட்டிற்குக் கீழே பல்வேறு கலங்களிலுமுள்ள 

கூட்டுத் தொகைகள் தான் வேண்டிய சமன்பாட்டின் குணகங்க 

ளாகும். 
  

  

  

x8 x5 x4 x8 x? x! x0 

f (x) Ao ay Ag as a, as ag 

2a a(n) |-2a,ag(c)|2aga,(n) '-2a3ag(c)| 2a4ag(n) 

2aoa,(n) |-2aa9(c)/2aeag(n) 

220258)   
              2-ஆம் படி bo ந. by bs by bs | bg 

  

வகை (i) 10)-0 தனித்தனி மெய் மூலங்களைக் கொண்டது. 

31, நே என்பன f(x) கஜல் ஹல் -1) ஐம்... ௨ 0இன் 

) தனித்தனி மூலங்களெனக் கொள்க. 

ன! 
ae ஜோர். + Xp) 

ag 
— = (X1Xg-+x1X3-+ sey) 

ao a ; 

ay — (X1X9Xg-+X1XgX4+-= +) 

see OO SES FES FES 4EE SEE SES CES EEE OOF EEO SEE 

a 
—= = (—1)®xyxoxg... x. 
a9 

இப்பொழுது £(0)--0 இலிருந்து உ, ஆ... ஆயு ஆகியவற்றை 

மூலங்களாகவுடைய மாற்றப்பட்ட சமன்பாட்டை 

bo (x™)2-+L-b)(x™)2-1-L... +b, ந. 0 என்று கொண்டால், 

eA = — (Ky XQ +... +X,™) 
0 

Xo xm X,™ ) 
2 எ 28 ma 1 +—— oe oe eee i ‘1 ( x2 மரு ட்ட + xm 

  

os ற நப) ந ய... vee 
0 ்
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3211 x4ym 

=x mx பி 1 று க ன = a | cee 

ஸ்வ X_™ + Xi +r 

bs m My,M y,m 5 =7 XyMX—qMxgM -++-XyMX_™ xyM-+ வ, 
0 

m 

= — X)™xXo™Mx3™ (1 22 ௭௯ ) 
Xg™ 

S06 C00 OOS CES SES CSE SES OAL OOS BOS FES CES BHF CEE CFE OES 

Pe. (8 eer 19 3212302110, X,™. 

" 

இப்பொழுது 36, 36, 83%. ஆகிய மூலங்களை 

13112 112 [x3 | >> | x | 
Xm Xg™ 

xm ட டப் 

  

  

என்றவாறு எடுத்துக் கொண்டால், 2 ஆகிய விகிதங் 

கள் புறக்கணிக்கத் தக்கவாறு மிகச்சிறியனவாகிவிடும். ஆகவே, 

    

b b b 
bp =—X} ரட் = xa = — Xz X_o™X—%, 

bn Ny, My,m m ace கத்த > (—x) Ky Ko ௪ 

be b b 
ஆட சலிம் ஆழ சடை ககன 

aoe a= 

இவற்றிலிருந்து நாம் கீழ்க்கண்ட 1 சமன்பாடுகளைப் பெறுகிறோம். 

மி -்.-0 

3027 +be= 0 

box3™ +h s=0 

bp-1%n™-+-b, = 0 

இவ்வாறு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை மூலங்களை வர்க்கப் 

படுத்தும் முறையில் ௩ எளிய சமன்பாடுகளாகப் பிரிக்கலாம். . இந்த 

1 சமன்பாடுகளிலிருந்து 20/11, ஊம், ஊரு, .... பே ஆகியவற்றின் மதிப் 

புக்களைப் பெறலாம். அவற்றிலிருந்து 28), 39. 39) பே. ஆகிய 

1 0-0 இன் ற மூலங்களையும் மிக எளிதில் பெறமுடியும். 
—, 

மாதிரி 30 

் கீழ்க்காணும் சமன்பாட்டின் எல்லா மூலங்களையும் கணக்கிடுக. 

1-23x5—2.52x4— 16-1x8-+17-3x?+29-4x—1-34=0.
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கீழ்க்கண்ட ஐந்து எளிய சமன்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. 

boxy@+by=0 «7-541 (102) 3053--2.346 (103) 0 

20 , -2.346 (1022) x32-+3-95 (1087) =0 

bexg@-bg=0. 3-95 (1087) x932—8.744 (1048) =0 
bsx,%-+-+by=0 . —8-744 (1046) x432-+2-148 (1047) =0 

byxs=™+b;=0 .. 2:148 (1047) x582—~1-175 (104)=0 

முதல் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

ye 82 = 27346 (10%) _ 1090 2-346 
1 7-541 (10%) 74] 

+, 32 log x1 20-++log 2-346 —log 7-541 
20-+-0-3703 —0-8775 

“. log +. அடவிலைல இடப வககைை 

__ 19.4928 
Sees 

32 

- 060915 

xy= 4.066 

QaiGursd, x,=2-991, xg=1-959, 30): 10285, 3,--0:0147 என்று 

கணக்கிட்டுப் பெறலாம். இம் மதிப்புக்களின் அடையாளங்களைக் 
கீழ்க்கண்டவாறு பெறலாம். தெக்காட்டின் குறியீட்டு விதி 

(Descarte’s Rule of 8$ஜூ)யின்படி £ (0-0க்கு மூன்றுக்கு மேற் 
பட்ட நேர் மூலங்களும், இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எதிர் மூலங்களும் 
இருக்க முடியாதென்று அறியலாம். இப்பொழுது 301) 39) 3) பே, 2 

ஆகியவற்றின் தோராய மதிப்புக்களான 3) --4, 3ட-- 43, ஊட 2, 

உ], x5=+0-04 ஆகியவற்றை ம ()-0 இல் பிரதியிட்டு 
 6-0ஐத் தோராயமாகச் சமன்படுத்தும் இன் மதிப்புக் 
களிலிருந்து நேர் மூலங்களையும் எதிர் மூலங்களையும் கண்டறியலாம். 

இவ்வாறு, x ,=4-066, 

Xo= 9.99], 

39 1-959, 

4 10285, 

_ ந 050445 

என்ற ஐந்து மூலங்களையும் Sion) 

(அக i) of . 

உ-படி. பெற்ற 1029-0 என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களுள் சில 
மூலங்கள் . சிக்கலானவை (௦௦மற160)யாக யிருப்பின் ஒரு சோடி 

 



62 எண்சார் கணிதவியல் 

(௨0) சிக்கல் மூலங்களுக்கு ஒரு வர்க்கக் காரணி வீதம் சில வர்க்கக் 
காரணிகளும் மற்ற மூலங்களுக்கு ஒரு படிக் காரணி (110647 75010) 

களும் அடங்கிய பெருக்கமாக ம ()-ஐ எழுத முடியும். f (x) =0 Qetr 
மெய் மூலங்களை ஒரு படிக் காரணிகளிலிருந்தும், சிக்கல் மூலங்களை 

வர்க்கக்: காரணிகளிவிருந்தும் பெறலாம். மூலங்களை வர்க்கப் 

படுத்தும் முறையைப் பயன்படுத்தும்போது, குணகங்களின் வர்க்கங் 

களுக்குக் கீழ் வரிசையில் எழுதப்படும் இரு மடங்குப் பெருக்கங் 

களுள் ஏதாவது ஒன்றை அதற்கு நேர் மேலுள்ள வர்க்கத்தினால் 
வகுத்துக் கிடைக்கப்படும் ஈவு புறக்கணிக்கத் தக்க அளவு சிறியதாக 

யில்லாவிடில், வர்க்கப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டில் அந்த இரு 

மடங்குப் பெருக்கத்திற்குரிய குணகத்திலிருந்தும், அதற்கு இரு 
பக்கமுமுள்ள குணகங்களிலிருந்தும் அமைக்கப்படும் வர்க்கக் 

காரணியிலிருந்து ஒரு. சோடி சிக்கல் மூலங்களைப் பெறலாம், கீழ்க் 
காணும் மாதிரிக் கணக்கிலிருந்து சிக்கல் மூலங்களைக் தணக்கிடும் 

முறை நன்கு விளங்கும்: 

(மாதிரி 3 1 ச 

் x? ~2 x85 3 x84 x?-5 x+6=0 என்ற சமன்பாட்டின் எல்லா 

மூலங்களையும் காண்க. 

. மூலங்களைத். தனிமைப்படுத்தப் பயன்படும். கணிப்புக்கள் 
அடுத்துள்ள பக்கங்களிலுள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. கொடுக்கப்பட்டுள்ள. சமன்பாட்டின் மூலங்களின் 

2536-ஆம் படிகளை மூலங்களாகவுடைய சமன்பாட்டைக் காரணிப் 

படுத்தத் ே தவையான கணிப்புக்களை அட்டவணையில் காணலாம்.
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ர 

ச்சர் ன் எண் பாடுகளி ம். 
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அட்டவணையின் கடைசி வரிசையில் நான்காவது பத்தியிலுள்ள ' 

2.093 (10151) என்ற குணகத்திற்கு நேர் மேலேயுள்ள 3:169 என்ற 

இருமடங்குப் பெருக்கத்தை அதற்கு நேர் மேலேயுள்ள 1-076 (10151) 

என்ற வர்க்கத்தினால் வகுத்தால் தோராயமாக 2:94 என்று கிடைக் 

சிறது. இது புறக்கணிக்கத் தக்க அளவு சிறியதாக இல்லை. ஆகவே, 

9.093 (10151), 6-472 (10122), 3-879 (101%) ஆகிய குணகங்களைக் 

கொண்டு அமைக்கப்படும். 

6-472 (10122) y2 + 2-093 (1015!) y + 3-879 (10279) = 0...(1) 

என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து ஒரு சோடி சிக்கல் மூலங்களைப் பெறலாம். 

இதுபோல், 0163 (10195) ,ஐயும் அதற்கு இரு பக்கமுமுள்ள 
—9.852 (1019), -1-618 (10799) ஆகியவற்றையும் . கொண்டு 

அமைக்கப்படும் 

— 9-852 (1019) y2 + 0-163 (10295) y — 1-618 (10199) = 0...(2) 
என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து மற்றொரு சோடி சிக்கல் மூலங்களைக் 

காணலாம். முதலில், நீ) ௭0 இன் மெய் மூலங்களைக் கீழ்க் 

கண்டவாறு பெறுக. | 

அட்டவணையிலிருந்து கிடைக்கப்படும் £(2256) - 0 என்ற 
சமன்பாட்டை மூன்று ஒருபடிக் காரணிகளாகவும், இரண்டு வர்க்கக் 

காரணிகளாகவும். (01௨07211௦ 7௮௦008) பிரிக்கலாம். மூன்று ஒருபடிக் 

காரணிகளிலிருந்து மூன்று மெய் மூலங்களும் இரண்டு வர்க்கக் 

காரணிகளிலிருந்து நான்கு சிக்கல் மூலங்களும் கிடைக்கின்றன. 3, 

3399 29, 1 ஆட பே 39 என்பன 1(2) -0 இன் ஏழு மூலங்கள் எனக் 

கொண்டால். அவற்றுள் 3, %, 36. ஆகியவை மெய் மூலங்கள் 

எனவும், 3, 3, 3, ௫ ஆகியவை சிக்கல் மூலங்கள் எனவும் ஆகும். 
அட்டவணையிலிருந்து, 3; கிடைக்கக் கூடிய சமன்பாடு வருமாறு : 

37256 -- 9:084 (1074) - 0. 

30556 - 9,055 (1074) 

256 1௦23) = 74 log 9-084 

74 + log 9-084 

256 

மடக்கைப் பட்டியலைப் பயன்படுத்திச் சுருக்கினால், 

Xx, = 1-9625 

என்று கிடைக்கிறது. 

x, = 

Xo கிடைக்கப்படும் சமன்பாடு வருமாறு : 

்... ௨9,094 (107) 3398) 6472. (1019) 2 0... 

eae



66 எண்சார் கணிதவியல் 

இதுபோல், 

3.879 (10179) 3,556 - 9.852 (10190) - 0 

ஆ உ 114080 

மேலும் £(2) - 0க்கு ஒரு எதிர் மூலத்திற்கு மேல் இருக்க முடியா 
தென்பதை எளிதில் காணலாம். ஆகவே, மற்ற இரு மெய் மூலங் 

களும் நேர் மூலங்களாகும். இப்பொழுது 3௦) இன் தோராய மதிப் 

பாகிய ௨) 4-2ஐ000) - 0 இல் பிரதியிட, 2; - - 2 ஆனது 

f(x) = 0-93 தோராயமாகச் . சமன்படுத்துவதைக் காணலாம். 

ஆகவே, 30 என்பது எதிர் மூலமாகும். எனவே, 3௨, 3 என்பன 

நேர் மூலங்களாகும். ் 

ஆட — 1-9625, xg = 1.5379, x5 = 1-1080. 

இப்பொழுது, வர்க்கச் சமன்பாடு (1) இன் மூலங்களை ப, - 14; 

என்றும், வர்க்கச் சமன்பாடு (2) இன் மூலங்களை டட -* 13% என்றும் 

கொள்க. ப, ழி, ட 19 ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைக் கீழ்க் கண்ட 

வாறு பெறலாம். 

2-௦ ௪. 0 என்ற வர்க்கச் சமன்பாட்டைக் கருதுக, இச் 

சமன்பாட்டின் சிக்கல் மூலங்களை 

- x (cos ரி 1), r (cos 9 — isin §) 

என்று கொள்க, 

. x?-+bx-+c = x?— (2 r cos §) % 1 ஆகும். 
. 72 =e 

இப்பொழுது, சமன்பாடு (1)ஐக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதுக. 

உட 2-093)610151 -  53:87961005 __ 
. ! 6472010127 1647201028. 

இச் சமன்பாட்டின் சிக்கல் மூலங்களை 

uy + iv. =n (cos; + isin 91) என்று கொள்க. 

(14258)2 = 3-879 x 10479 
6-472 x 10222 

_ 3-879 x 1057 

6-472 A ats 
மடக்கைக் கணிப்பின் மூலம் 1; - 12209 என்று காணலாம். 

  

“இதுபோல், வர்க்கச் சமன்பாடு (2)-இன் மூலங்களை 
7 Ug+ive =Va (cos @g+i sin Aa) 

என்று கொண்டால், 

| 1-618 x 10199 51 fp OBS = Se NEN 
(rat*)"= 9-852 x1 0000
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ஆகும். அதாவது, 
1-618 x 109 Dien ee 

9.852 
மடக்கைக் கணிப்பின் மூலம், 

1921-0618 என்று காணலாம். 

இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடாகிய 

1 (00) -7-- 272-332.) 4..5 2-6-0-இலிருந்து, 

சமன்பாட்டின் எல்லா மூலங்களின் கூட்டுப் பலன் 0.என்று 
காண்கிறோம். அதாவது, 

22] [ஜம பட ivy -+U; —ivy-+X5-++Ug+ive+ug—ive=0. 

HASTUS), Xy-+X_+X5+2 (uy-+ug) =0. 

— 1-9625-+41-5379-++1-1080-+2 (u,+u,) =0 
0-6834+-2 (u,+uy,) =0 

2 (படி) 06834 

அல்லது, படி —0-3417 ws uw. (3) 

1 
மேலும், (=) =6 ௩-5 1422-3312 311௮0 என்ற சமன் 

1 1 [ ] [ 
LTT epswmasir —, —, ——___., —., ச ் ம். க] Xg ujtivy’ x,’ ugtive HS 

[ 1 1 1 

    

  

5 
்் = +r மரக் அனி tz a ET Ug—ive, oO 

Ji Uy—1vi fur+tivy | ug—ive-+uetive 5 
ats tS ர் uy?-+v2 ப Ug?-+-v92 6 

ட்ட கட டி _3 
31. ஜே மடம் Ug®-+-V_9 6. 

1 டடம ஆ 5. 
Xy க றி றலி 6) 

   

  

   

  

= tod 1 
ஆனால, x 1965 —0-508386 

l 1 
rr 133707 0:6502374 | 

1 | x= pogg= 0-902527
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1 1 _._.-....... = 060010 = = (29098 00 
1 1 

ப்பை ச ஒன வம க யவன அனு (9 98 
2 ௫.09 0:09 

7. —0-508386 +0-6502374+40-902527-+ 1-20020 u, 

+1-77396 us =0-833333 

அதாவது, 1-20020 Uy +1-+77396 ug= —0-211045 we (4) 

(2, (4) ஆகிய சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும். 

u, = —0-6445 

ug= 0-3028 

மேலும், மு 

அம அறி றட? 

= (1-2909)2— (—0-6445)? 

= 1-9354 x 0-6464 

2. Vy நு/ 1-9354 X0-0404 

=1-1185. 
இதுபோல், 191-018 என்று காணலாம். 

ஆகவே, இரு சோடி, சிக்கல் மூலங்களாவன : 

—0-6445+ 1-1185 i 

0-3028+ 1-018 i 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் மூலங்களாவன :-- 

—]-9625, 1.5379, 1-1080, 

—0-6445 + 1-1185 i, 

“03028 = 1-018 i> 

வகை (4) 

f (x)=0-Qor ஏதாவது இரு மூலங்கள் சமமாகவும் எதிர் 
அடையாளமுடனுபிருந்தால், கீழே விளக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியைப் 

பின்பற்றி மூலங்களைக் கணக்கிடலாம். 

மாதிரி 32 

5583215620 என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும். 

அட்டவணைக் கணிப்பு அடுத்துள்ள பக்கத்தில் கொடுக்கப்
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x8 x2 x1 xo 

f (x) 5 2 அழத —6 

25 —4 225 —36 

— 150 று 24 ௦ 

2ஆம்படி 25 — 1-54 (102) 2-49 (102) —36 

6-25 (102) |2-3716(104) | 6-2001 (104) |—1-296 (104) 
1.2450 (104) nj—1- 1008 (104) c 

4ஆம்படி | 63(10) | —1-1266(104) | 5.0793 (104) | —1-296 (104) 

8:9062 (105) |—1-269 (10°) 2:600 (109). |-1-680 (108) 
0-637 (108) |—0-029 (10°) ௦ 

8ஆம்படி “| 9:906 (105) | —0-632 (108) | 2-571 (10°) | —1-680 (108) 

1-526 (101) |—3-994 (1015) 6-610 (1018) |—2-822 (10%) 
2ஈ008 (1015) ஐ ௩ ௬ & 

16ஆம்படி | 1-526 (10) | —1-986 (10!5) | 6-610 (109) | —2.892 (100)       
  

அட்டவணையிலிருந்து கீழ்க்கண்ட எளிய சமன்பாடுகள் கிடைக் 

கின்றன. 

6:610 (108) x,165— 2.822 (1032) =0 es 

1526 (1011) x,32— 1-986 (1025) x1164-6-610 (1038) =0 

. சமன்பாடு (19-இலிருந்து 

3:59 03999.என்று காணலாம். 

சமன்பாடு (2)-இலிருந்து 
1.996 (104... 6.61056107 

இ டப் வட்ட அத 16 fa ees oa இரண 

at [596 eS aoe 0 

(1) 

வு
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இச்சமன்பாட்டின் இரு மூலங்களும் சமமாகயிருப்பதால், மூலங்களின் 

பெருக்கம் 

6:610)610* 
1-526 

அதாவது, - x= SOK Mi 1.56 

மடக்கைக் கணிப்பின் மூலம் 

7 4 1732 என்று காணலாம். 

அதாவது, 
5 ]- 732, 

௮ _1.792 ஆகும். 

மேலும், 5--0-3999-இன் தோராய மதிப்பு 0:4 ஆகும். ஆகவே, 

x=+0-4 என்று ம (0-0-இல் பிரதியிட, %---0:4 என்பது 
f -0ஐத் தோராயமாகச் சமன்படுத்துவதைக் காணலாம். 

ஆகவே, £ (2)-0-இன் மூன்று மூலங்கள் ட 

31 -1.732, ௫ -- 1732, ஐ -0:3999 ஆகும். 

aft 
பயிற்சி 6 

கீழ்க்காணும் சமன்பாடுகளின் எல்லா மூலங்களையும் கணக்கிடுக : 

1. x'+7-18 x8 419-41 x?+4+1-83 x+2=0 

2. 3-26 x544.2 x443-08 x'—7-16 x?4+1-92 x—7-76=0 
3. x§-—6 x5+3 x4+5 x8—6 x+2=0 

4, x7+3x4!+6=0. 

2.11. பிழைநிலை dpm (Method of False Position) 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள 1௨) -.0 என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மெய் 
மூலம் ௨க்கும் 5) க்குமிடையேயிருப்பதாகக் கொள்வோம். எனவே, 
y=f(x) இன் வளைவு வரைப்படத்தில் . 5- அச்சில் 3 ௨ என்ற 
புள்ளி (4) க்கும் ௨- 5 என்ற புள்ளி (1) க்குமிடையே % .. அச்சைக் 
கடந்து செல்லும். %- 3 ஆகயிருக்கும்போது ர £(8) ஆகும். 
௩ 0 ஆகயிருக்கும்போது ஏ - £(15) ஆகும். ஆகவே, ? [&, £(2)], 
௦ ம், 100)] என்ற புள்ளிகள் ஏ - (2) இன் வளைவின் மேல் அமைந் 
திருக்கும் புள்ளிகளாகும்.  க&ீயும் நீயும் மிகவும். நெருங்கியிருக்கும்
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மூலத்தைக் கணக்கிட கீழே விளக்கப்பட்டுள்ள பிழை நிலைமுறை 

பயன்படுகிறது. (படம் 4ஐப் பார்க்கவும்) 

  

9 

  

x! ௦ 

  

  

    
  

படம் 4 

1, ஐ. ஒரு நேர்கோட்டினால் சேர்த்து, அந்த நேர்கோடு 
:- அச்சை வெட்டும் புள்ளியை 0 என்று குறிக்கவும். யில் 
3-அச்சுக்கு ஒரு செங்குத்துக்கோடு வரைந்து, அது. வளைவை 

வெட்டும் புள்ளியை % என்று குறிக்கவும். யோன் 3-அச்சுத் தூரம். 

6 என்றால், 01%--1(௦) ஆகும். பின்னர், 1ஐ ஒரு நேர்கோட்டினால் 
சேர்த்து, அது 3-அச்சை வெட்டும் புள்ளியை 19 என்று குறிக்கவும். 
யில் :-அச்சுக்கு ஒரு செங்குத்துக் கோடு வரைந்து, அது வளைவை 
வெட்டும் புள்ளியை 5 என்று குறிக்கவும். யின் 5... அச்சுத் தூரம் 
8 என்றால் 19$ - 1(4) ஆகும். இம் முறையைத் தொடர்ந்து செய்து 
வந்தால், £, 0, 2......ஆகிய : புள்ளிகள் ர-1(2) இன் வளைவு 
%-அச்சை. வெட்டும் புள்ளியாகிய $யை . நெருங்கி வருவதைக் 
காணலாம். £,1.....என்ற. தொடரின் இறுதியில் கிடைக்கும் 
புள்ளியின் 2-அச்சுத்தூரம் நமக்குத் தேவையான £02) - 0 இன் 
மூலத்தின் மதிப்பைக் கொடுக்கும். 

படம் 4 இலிருந்து, APACG Il AQBC srotray a DAG ib.
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AP ‘AG 
BO. CB 

AP, BQ ஆகியவற்றின் எண்ணளவைகளை (௦00111) மட்டும் 

கருதினால் 

|18)1] _ 8 
| f(b) | b—c 

(c~a) | f(b) | = (b—c) | f(a) | 

அதாவது, c[| f(a) | + | £(b) |] = b| f(a) | +a | £() | 
= a(| f(a) | + | £(b) | )—a | £(@) | +b | f(a) | 
= a(| f(a) | + | f(b) | )-+(b—a) | f(a) | 

a (b—a) | f(a) | 
c= 8 +7 Fay] +1 f(b) 1 

இதேபோல், இதற்கடுத்தத் தோராய மதிப்பாகிய % - 8 என்பது 

(c—a) | f(a) | 
d= a ப கை 1161-1109] 

என்ற தொடர்பிலிருந்து கிடைக்கும். இம் முறையை மேலும் 

மேலும் தொடர்ந்து செய்து மூலத்தின் சரியான மதிப்பைத் தேவை 

யான அளவு துல்லியமாகப் பெறலாம். 

மாதிரி 33 

| 28-28-3530 இன் மெய் மூலத்தை பிழைநிலை முறையில் ஐந்து | 

_த௫ம இடங்களுக்குத் துல்லியமாகக் கணக்கிடுக. | 

f (x) =x’ 8_9x—5=0 எனக்.கொள்க. 

12-84-5410 

f (3) =27—6—5=16>0_ 

1(3)-0 இன் மூலம் 2க்கும் 3க்குமிடையேயுள் ள து. 

மேலும் ₹£ (2-1) -9-261 -4.2-5-0.06150 

ஆகவே அந்த மூலம் 2க்கும் 2-1க்குமிடையேயுள்ள து. மேலும் 1(2:1) 
நேர் மதிப்பையும், 1 (2) எதிர் மதிப்பையும் கொண்டுள்ளதால், - 

க) 0௬2 எனக் கொள்க. 

| f(a) | = | £21) ) =0.031 
| oO [=| £2) | =1 
b= 2—2-]1. =—0-1. 

॥
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(b—a) | f(a) | 

= 4 6147]101 
(—0-1) (0-061) 

= 21 + “Toil 
0-0061 

= 21 — Toer 
== 9.1.4 00057 

= 2.0943 

மீண்டும் இம் முறையைப் பயன்படுத்தவும். 

f(c) = £(2-0943) = (2-0943)8—2(2-0943)— 

= 9-1858—4-1885—5 

‘= —0-0028 

| f(c) | = 0-0028 

c—a = 2.0943 — 2-1 = —0-0057 

_ (c—a) | f(a) | 

— 8 Tea TATE T 
(—0-0057) (0-061) . 

0-061 + 0-0028 

= 2-1] — 0.00545 

== °2-09455 

ஆகவே, 1(2) -. 0 இன் மூலம் - 2-09455. 

d 

= Bb + 

பயிற்சி 7 

கீழ்க்கண்ட சமன்பாடுகளின் மெய் மூலங்களை ஐந்து erin இடகதகுக்கப் 

பிழைநிலை முறையில் காண்க. 

1. x8—3x+1=0 

2. x84+x?—2x—1=0 

3. x8 —7x+7=0. 

4, x'—x—9=0 

5. x§—4x?4+7=0 

6, xex—2=0. 

2,12. இலக்ராஞ்சியின் முறை (Lagrange’s method) 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள. சமன்பாட்டை 10) - 0 எனக் கொள்க. 

இதன் ஒரு மூலம் “க்கும் ay at 1க்குமிடையேயிருப்பதாகக்
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1 
கொள்வோம். அதன் சரியான மதிப்பு ay + “ர என்ற அமைப்பில் 

இருக்கும். ஆகவே, f(x) = 0 இன் மூலங்களிலிருந்து 81 ஐக் 

குறைத்து, மாற்றப்பட்ட “சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தலைகீழ் 

(760101௦௦88) மதிப்புக்களை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டை 

1) - 0 எனக் கொள்வோம். 

இப்போது, 1) -0 இன் நேர் மூலம் ஷக்கும் ஷ-- 1க்குமிடையே 
1 

யிருப்பதாகக் கொள்வோம். அதன் சரியான மதிப்பு 3 -- என்ற 

அமைப்பிலிருக்கும். ஆகவே, 11) - 0 இன் மூலங்களிலிருந்து 

௨ ஐக் குறைத்து, மாற்றப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தலைகீழ் 

மதிப்புக்களை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டை 1(2)-0 எனக் 
கொள்வோம். 

இப்போது, 1) (2) - 0 இன் நேர் மூலம் ஷக்கும் ௨ - 1க்கு 

மிடையேயிருப்பதாகக் கொள்வோம். அதன் சரியான மதிப்பு 

ag + = என்ற அமைப்பிலிருக்கும். ஆகவே, (2) - 0 இன் 

மூலங்களிலிருந்து ௨ ஐக் குறைத்து, Hier esi. சமன்பாட்டின் 

- மூலங்களின் தலைகீழ் மதிப்புக்களை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன் 

"பாட்டை 0-0 எனக் கொள்வோம். இதன் நேர் மூலம் உக்கும் 

௨,--1க்குமிடையேயிருப்பதாகக் கொண்டால் அதன் சரியான மதிப்பு 

a4 oa = என்ற அரவம் ல் இவ்வாறு இம் முறையைத். 

1 1 i 
தொடர்ந்து செய்துவர, (0) -0 இன் apo a, + aot ast a+ 

. .. என்ற தொடர் பின்ன வடிவில் கிடைக்கும். 

மாதிரி 34 

x8—6x— 13 = 0 என்ற. சமன்பாட்டின். நேர் மூலத்தை 

இலக்ராஞ்சியின் முறைப்படிக் கணக்கிடுக, 

இங்கு, f(x) = 8 —6x—13 = 0 
£(3) = 27—18— 138 = —~4<0. 
f(4) = 64—24—13 = 27> 0 

॥ 

f(x) = 0 Qeir ஒரு மூலம் .3க்கும் - 4க்குமிடையேயுள்ளது. 
ஆகவே, a, = 8 எனக் கொண்டு f(x) = 0 இன் மூலங்களிலிருந்து 
3ஐக் குறைக்கவும்.
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உடம்... 0 6 .-13 
| wolg* juni 3 

3 13 | ௮ 
் | 21 

} 9 

மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு: 38-93:2-21 x—4=0 

இதன் மூலங்களைத் தலைகீழாக மாற்ற x= என்று பிரதியிட 

வேண்டும். இப்பொழுது மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு ₹: 

1 ] ] ஏர உர ~4=0 

அதாவது, 1499-21-40. 
அல்லது, fy (y) =4 y8—21 y2—-Iy—1=0 

fy (5) =500 —525—45—-l=—71 < 0. 

f, (6) =864—756—54—1= 53> 0 

1, (9)-0 இன்மூலம் 5க்கும் 6க்குமிடையேயுள்ளது. ஆகவே, 

2-3 எனக்கொண்டு, fy 7-0 இன் மூலங்களிலிருந்து 3ஐக் 

குறைக்கவும். thane tee We 

5 40 ர அக —9 1 

_ 20: oe) a OL 
Bo aa | —71 

ட்ட 
ஞு 

4 

ச மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு: a wee படர y—71=0 

இதன். மூலங்களைத் தலைகீழாக. மாற்ற 7--1-என்று பிரதியிடவும். 

"இப்பொழுது ப பயன 
பத் அது 

ot horde ae ima)
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அதாவது, ₹9 (2) 571 28-81 z2—39 z—4=0 

f. (1) =71—81—39-—4 < 0 

fz (2) =568—322—78—4 > 0 

f, (z) =0 Qedr apsoih Lan aq lor _GCuuysiror gi. .. ag=l. 

ஆகவே 3, (2)-0 இன் மூலங்களிலிருந்து 1ஐக் குறைக்கவும். 

1 | 71 81 39 _4 
71 _10 _409 
10 29 
71 6] | —53 
6] 

| 132 

71. 

மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு: 71 238-132 25412 2-53-0 

இதன் மூலங்களை த் தலைகீழாக மாற்ற 2- எனப் பிரதியிடவும்.. 

இப்பொழுது மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு : 

a 4 132 4 12 530 

ம u 

அதாவது, 71+132u+12u?—53 ui=0 

  

aerugsi, fz (u) =53 vg —12 ue—132 u—71=0 
f, (1) =53—12—132—71 <0 
f, (2) =424—48—264—71 > 0 

—mMaGou, fy (u) இன் மூலம் 1க்கும் 2க்குமிடையேயுள்ளது. ..84-1 

          

1 1 1 
Gou, f (x) =0 5 ‘=i 

, ] [ ] 

He dees Te 
பவ்யம் 
Sa அறமா 

-] 

cece 
1 

வர்ற ட்
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2 

ae 
35 

Tr 
= 3.1818. 

பயிற்சி 8 

் இலக்ராஞ்சியின் முறையைப் பயன்படுத்திக் கீழ்க்கண்ட சமன்பாடுகளின் 

Cpr மூலங்களைத் தொடர் பின்னங்களாகக் காண்க. 

1, x*+2 x?—23 x+70=0 

2, x8—2x—5=0 

3. x8 —25=0 

4, 2230-0. 

2.13 காடனின் முறை (கோம்கா/5 method) 

முப்படிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க காடனின் முறையைப் பயன் 

படுத்தலாம். $£ (௨) மீக 74-௦0 என்பது கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள முப்படிச் சமன்பாடு எனக் கொள்வோம். இச் சமன் 

பாட்டை 32 உறுப்பு இல்லாத சமன்பாடாக t8—qt—r=0 என்ற 

அமைப்பில் மாற்றலாம். இதில், *-97--2. என்று பிரதியிட, 

(y+z)8—q (y+z)—r=0, . 
அதாவது, 3742-4332 42-69 42) 1-0, 
அதாவது, yra—rt+(yt2y 0 (3௨-௯0 . என்ற சமன்பாடு 

கிடைக்கிறது. , 

இப்பொழுது, a vr-g=0 எனக் i err aero aye 

ao டம் | yoo அல்லது, 25 aa 5 என்று கிடைக்கும். 

எனவே, அச்சமன்பாடு 33-2-1-0 என்று மாறுகிறது. 

93 4 

ன் 

அல்லது (92-05 4 37 0 என்ற சமன்பாடு கிடைக்கும். 

. | இப்பொழுது பலரை என்று பிர தியிடவும். 

ஆகவே, eg ee 
27
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r ,l 4 05 (நேர் மதிப்பு மட்டும்) 
yous ate . Jn 

. | 27 

ஆகவே, 2=r—yi 

_2_1 4 03 

இவைகளிலிருந்து ர, ௨ ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைப் பெறலாம்." 

ஆகவே 1-3 4-௪ என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து (_யின் மதிப்பைப் 

பெற்று, அதிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்களைப் 

பெறலாம். 

  

மேற்கண்ட முறைக்குக் காடனின் முறை (Cardan’s method) 
என்று. பெயர். ஆனால் இது முப்பாகுபாடு முறை (111586011௦ 

10811100) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 

மாதிரி 35 

காடனின் முறையைப் பயன்படுத்தி 38-.-3 3-5 ௨--27-0 இன் 

மெய் மூலத்தை மூன்று தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 
(சென்னை ₹68 ஏப்., செப்.) 

f (x) =x84+3x24+5x—27=0. 
இச்சமன்பாட்டை 3 உறுப்பு இல்லாத. சமன்பாடாக மாற்ற அதன் 

மூலங்களிலிருந்து h= -$- -]1ஐக் குறைக்க வேண்டும். 

se ee oy 5 ~27 
sey eo aad ட ௮ 

at a | —30 

Poe 
| 

மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு : 8+2t—30=0 

இங்கு 4-2, 1௬30 

இப்பொழுது, ௩942 என்று பிரதியிட்டு, 3972-0 எனக் 
கொண்டால், 

1% Ags 
yo வல்லவ ட்டது ் 0 

த அ பரத 
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கண்ணான 185185 
=15+4 (30-01974) 
=15+15-00987 
30.00987 

.. ஏ (30:00987)1/3-3.1075 
rl வனக் 

அதக் அவடை கணக g 9 +9 
2 2 Jt ட மரி 

515--15-00987 

= —0-00987 

ட் z= (— 0 100987)1/8 = —0- -21449 

ஆகவே, t= ytz=3- -1075—0- 21449 — 2.89301 இதனுடன் --]ஜஐக் 

கூட்ட 1 00) -0 இன் மூலம் கிடைக்கும். 

ஆகவே, £(6)-0 இன் மெய் மூலம்----1-42:89301 
= 1-89301 

  

2.14 AACarerhsl (pm (Trigonometric method) 

120) உர 0 என்ற சமன்பாட்டைக் கருதுக, இச் 

சமன்பாட்டில் 2735 408 ஆகயிருந்தால் எல்லா மூலங்களும். . 

மெய்யாகயிருக்கும். கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் எல்லா மூலங் : 

களும் .மெய்யாகயிருந்தால் . மட்டுமே திரிகோணமிதி முறையைப் 

பயன்படுத்த முடியும். ஆகவே இம் முறையைப் பயன்படுத்து முன் 

கூல 278-408 2 0 

என்ற நிபந்தனை பூர்த்தியாகிறதா என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள 
வேண்டும். 

இப்பொழுது, f(x) = x¥—qx—r= 0, 
1(4) ௪ 400859 --.3 008ரி -- 0083 - 0... 

“என்ற “இரு சமன்பாடுகளைக் .கருதுக. . இவ்விரு சமன்பாடுகளின் 

ஓத்த உறுப்புக்கள் ஒரே விகித சமமாக யிருக்குமாறு 9--இன் 

மதிப்பைக் காண்க. 

ச் பதி உ ம இ ம பத 

௮௧7௮ 10089... 5005... ௦0837 
  

qx. cos 36 4 உட இட வட்ட 39. ile te ட 
Rua ea 77 3008 0
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  ‘s z=2 7/3 cos@, 0௦530 - ot 
3 qx 

3r cos § 

2040. ட . கொள்க, 

3, 1 ஆகியவற்றின் மதிப்புக்கள் தெரியுமா தலால், 4-இன் மதிப்பைக் 
காண்பது எளிது. ஆகவே, 

௦௦8 3 ரி - 4-இலிருந்து 9ி-இன் மதிப்பைப் பெறலாம். 

ரி - ௨ என்பது 9-இன் மிகச் சிறிய மதிப்பு என்றால், | 

2a 4a 

ea te ee rg 
என்பன 9-இன் மூன்று மதிப்புக்களாகும். இம் மூன்று மதிப்புக் 

களையும் ௨-2 3 ௦௦3 9-இல் பிரதியிட்டால், 1 (2) - 0 இன் 

மூன்று மூலங்களும் கிடைக்கும். 

மாதிரி 36 

திரிகோணமிதி முறையைப் பயன்படுத்தி 2-9-1 - 0 இன் 
மூன்று மூலங்களையும் காண்க. (சென்னை: 68 ஏப்.) 

f(x) = x8—3x—1 = 0 scroré Oareira. 

Que, g = 3,r = 1] ஆகவே A =27r2?—4q3 =27—108 < 0. 
ஆகவே, 1(20) - 0 இன் மூன்று மூலங்களும் மெய் மூலங்களாகும் 
இப்பொழுது, 1 (9) - 4௦௦88 9-3 ௦05 ரி--௦083 9 - 0 என்ற சமன் 
பாட்டை 10) - .0-வுடன் ஒப்பிடுக. 

x3 1 அதல் ம 1] 
400539 30050 00830 
  

x®=4 cos? 9 அல்லது %--2 0௦5 9. 

0039 .. _065....1 னி 
1 பரி... 2: 

    

மேலும், 0௦839 - 3 

frig: fre WR 
36. = அல்லது 9 “ன்றது -
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ஆகவே, ரி இன் மூன்று மதிப்புக்கள் : 

ர _@ , 20 _Ta _ mm , 4n _ 13% 
91 - 7 b=o tz 5 த இரண 9+ 3 = aoe 

£(2) - 0 இன் மூலங்களை 5 - 2௦௦89 என்ற தொடர்பிலிருந்து 

பெறலாம். 

அதாவது 3) - 2 009 >> 2cos 20° = 1.87938, 

Xg = 2cos = = 2 cos 140° = 1-53208, 

ae = 2 cos 260° = —0-34730 
என்பன 1 (0) - 0 இன் மூன்று மூலங்களாகும். 

  

X3 = 2 Cos 

பயிற்சி 9 

1. காடனின் முறையைப் பயன்படுத்தி 5--7%--6 - 0 இன் மூலங்களைக் 
காண்க, 

2. 8724-1 5 0 இன் மிகப் பெரிய மெய் மூலம் 2:57 என்று காட்டுக. 

3 2311152725 - 0 என்ற சமன்பாட்டின் மெய் மூலத்தைக்: காடனின் 
முறையைப் பயன்படுத்திக் காண்க. 

4, 212-842 - 0 இன் மூலங்கள் 4௦௦ - 4 coe 2, 4 cos, 1a. 
12 * 12 12 

என்று காட்டுக. 

Der: 
5. x? —3x+1 ௪ 0 என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள். 2 cos ட்டு » 2-cos ட்டி 

2 cos aa என்று காட்டுக. 

6. திரிகோணமிதி முறையைப் பயன்படுத்தி. 23-77 - 0 என்ற சமன் 
பாட்டைத் தீர்க்கவும். 

7... ஒரு மூன்றாம் படிச் சமன்பாட்டின் எல்லா மூலங்களையும் காணப் பயன் 
படும் திரிகோண மிதி முறையை விளக்குக. Gib முறையைப் பயன்படுத்தி 
x8 —27x—17 = 0 Qo மூலங்களைக் காண்க, 

: (சென்னை ?67 ஏப்.) 

2-15 sempur dpemm (Graphical method) 

f(x) = 0 என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களை, வரைபடத் தாளில் 
y= f(x) இன் வளைவை வரைந்து அவ் வளைவு %-அச்சை வெட்டும் 
புள்ளிகளின் அச்சுத் தூரங்களிலிருந்து. காணலாம் என்பதை 

முதல் அத்தியாயத்தில் கண்டோம். . ஆனால் மூன்றும் அதற்கு 
- 6T—6
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மேற்பட்ட படிகளைப் பெற்ற சமன்பாடுகளைக் கீழ்க்கண்ட வரைபட 

முறைகளில் தீர்க்கலாம். 

1390-0 என்ற சமன்பாட்டை $1(9 ௪ (0-8) -0 

அல்லது 1 (x) = fg (x) என்ற அமைப்பில் fy (x), f(x) என்ற 

இரு தனிச் சார்புகளைக் கொண்டு அமைக்கவும். பின்னர், 3 - 11 (2), 

ஏ 0 என்ற சமன்பாடுகளின் வளைவுகளை ஒரே வரைபடத் 

தாளில் வரையவும். இவ்விரு வளைவுகளும் வெட்டும் புள் ளிகளின் 

-அச்சுத்தூரங்கள் நிச்சயமாக 1(%) - 0 என்ற சமன்பாட்டைப் 

பூர்த்தி செய்யுமாகையால் அவை 8 (2) -0 இன் மூலங்களாகின்றன. 

இம் முறையில், £(2) - 0 இன் எல்லா மூலங்களும் கிடைக்கப் பெரு 

விடில், கிடைக்கப் பெற்ற மூலங்களுக்குரிய காரணிகளால் 7 (20) ஐ 

வகுத்த பின் கிடைக்கப் பெறும் சமன்பாட்டை வேறு முறையைப் 

பயன்படுத்தித் தீர்த்து எஞ்சிய மூலங்களைக் காணலாம். 

மாதிரி 37 

36%. 13-0 என்ற சமன்பாட்டின் நேர் மூலத்தை வரைபட 

முறையில் காண்க. 

- £ (x) = x3—6x—13=0 storé Garsir 4. 

இதை, f(x) = x8—(6x+13) - 0 என்று எழுதலாம். 

ஆகவே, 1) (2) ௪ 26, 00) - 62-13 எனக் கொள்க. 

இப்பொழுது, =x8,y 6-1 13 என்ற சமன்பாடுகளின் வரை 

படங்களை ஓரே வரைபடத் தாளில் வரையவேண்டும். 

முதலில், 8(2) - 383--6-13-0 என்ற சமன்பாட்டைக் கருதுக. 

£(3) - 27--18--13--4 40 

f (4) = 64—24—13=27 >0- © 

ஆகவே, 2 (2) - 0 இன் ஒரு மூலம் 3க்கும் 4க்குமிடையேயுள்ளது. 

அந்த மூலத்தைப் பட்டறி முறையில் (14௨1 ௧௦௦ 62:07 1001100) ஒரு 

தசம இடத்திற்குக் காண்க. 

[(8.1) - 29.791--18-6-13---1.809-:0 

f (3-2) = 32-768—19-2—13= 0.56820 

ஆகவே, ௮ம் மூலம் 3:1க்கும் 3-2க்குமிடையே யுள்ளது. 

இப்பொழுது 3-1க்கும் 3-3க்குமிடையேயுள்ள % இன் மதிப்புக் , 

களுக்குரிய 1; (20), 1; (2) ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைக் கீழ்க்கண்ட 

“வாறு பட்டியல் படுத்தினால் 9 - 1) 00), - ந (2) என்பனவற்றின் 
வரைபடங்களை வரைய உதவியாயிருக்கும்,
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ன டன் வட்டு | a ee 88, 

9.12 30-27 31-72 - 

3-13 30-66 31:78 _ 

9.14 30-96 31.84 _ 

3-15 31-26 31-90 _ 

3-16 31-55 31-96 _ 

3+17 31-86 32.09 ட 

3.18 32-16 32-08 சம 
9.19 99.46 92. 14 als       
  

மேற்கண்ட பட்டியலிலிருந்து 102) 51) - (0) என்ற 
சார்பு 3:17க்கும் 3:18ககுமிடையே தன் அடையாளத்தை மாற்று 

  32:50 பூ 

  

  

  

  

  

  

  

    50:50 - 

ட் 
30-25                         30:00 

ம 3:14 316... தா8-.. 3520 
படம் 5...
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வதைக் காணலாம். ஆகவே, ஜட் -.0 இன் மூலம் 3. ல் 

3:18க்குமிடையே யிருப்பதை அறிகிறோம். 

இப்பொழுது ஏ 33,7621 13 என்ற சார்புகளின் வரை 

படங்களை ஒரே வரைபடத்தாளில் வரையவேண்டும். %, 9-அச்சுக் 

களில் பெரிய அளவைகளாக .(18196 808165) எடுத்துக் கொண்டால் 

இரு வரைபடங்களும் வெட்டும் புள்ளியின் %-அச்சுத் தூரத்தை 

மிகத் தெளிவாகக் கணக்கிடலரம். 

படம் 5 இல் இவ்விரு வரைப்டங்களும் 1 என்ற புள்ளியில் 
வெட்டுகின்றன. யின் %-அச்சுத்தூரம் - 0௦ - 3:176. ஆகவே, 
33-6௨ 13 - 0 இன் நேர்மூலம் 3:176 ஆகும். 

மாதிரி 38 

x8— x?1+5x—3=0 என்ற சமன்பாட்டின் நேர் மூலத்தை 
வரைபட முறையில் காண்க. (சென்னை 61 செப்.) 

Gage f(x) = x8 —x?+5x-—3=0. 

= x8 — (x? — 5x +3) =0 

f; (x) — f (x) = 0 எனக் கொள்க. 

ஆகவே, 0) உ, பெ எ மீ 533 ஆகும். 

இப்பொழுது, £(0)-- 3.40 

ந (1):... 220 

ஆகவே,. £(25) - 0 இன் நேர் மூலம் 0க்கும் 1க்குமிடையேயுள்ளது. 

மேலும் f (0-6) = 0-216 — 0-36 +3-0—3 <0 
f (0-7) = 0-343 — 0-49 + 3:5 —3>0 

ஆகவே, 100) -0இன் நேர் மூலம் 0க்கும் 0:7க்குமிடையே.. 
யுள்ளது. ஆகவே, 0:6க்கும் 0.7க்குமிடையேயுள்ள % இன் சில 

மதிப்புக்களுக்குரிய 1) (2), 19 (0) ஆணையக் மதிப்புக்களைக் கீழ்க் 

கண்டவாறு பட்டியல் படுத்தவும். 

  

  

x f(x) = x* | 09-00-௯௯49) (பூ fh © oa) 

0-61 0.2269 0-3221 so 

0-62 0-2383 02944 7 

0-63 0-2500 0.2469 + 

0-64 | - 0.2621 ். 02096 + 

0-65 0-2746 . 0-1725 | a       
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தகுந்த அளவு கோல்களின் உதவியால் % அச்சில் %-இன் 

மதிப்புக்களையும், ஏ-அச்சில் 17 (x), 190) ஆகியவற்றின் gin 

களையும் குறித்து y = f(x)» y = fy (x) ஆகியவற்றின் வரை 

படங்களை வரைந்து அவை வெட்டும் புள்ளியின் ௨-அச்சுத் தூரத் 

தைக் கணக்கிடவும். 
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8 1 
௦ மக ல 262 ‘63 -64 55 

படம் 6 

படம் 6 இல்ர- 110) - 88, ஏழ (யி 30. 54-13 ஆகிய 
வற்றின் வரைபடங்கள் 2? என்ற புள்ளியில் வெட்டுகின்றன. யின் 

-அச்சுத்தூரம் 0:6293. ஆகவேரி 0) - 0 இன் நேர் மூலம் 0:6293 

ஆகும். ் yes, te | 

குறிப்பு: £ (2). = x8—x®2+5x—-3 = 0 Qo மூலங்களிலிருந்து 
1/யைக் குறைத்தால் கிடைக்கப்பெறும் சமன்பாட்டில் 3 உறுப்பு 

இருக்காது. ஆகவே, மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு . மாதிரி. 30 இல். 

'கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் அமைப்பிலிருக்கும். ஆகவே 
மாதிரி 30 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறைப்படி சமன்பாட்டின் மெய் 
மூலத்தைக் காணலாம். 

மாதிரி 39 | 
43x33 =O0Q@sir creveor . மூலங்களையும் . வரைபட 

முறையில் காண்க. a ன் “3
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Qage f(x) = x8+3x?-3 = 0 

x3 — (3 — 3x*) = 0 

ரீ (x) == fy (x) ட 0 

ஆகவே, 8; (0 ௨ 35, டய - 3- 338 ஆகும். 

இப்பொழுது, £(0) = —3 <0 

ய ௭ 40 

ஆகவே, £(0) - 0 இன் ஒரு மூலம் 0க்கும் 1க்குமிடையே யுள்ளது. 

மேலும், f (0-8) = 0-512 + 1-92 — 3 = 2-432 —-3 <0 

F (0-9) = 0-729 + 2-43 — 3 = 3.159 —3>0 

ii 
ti 

ஆகவே, : அந்த மூலம் 0.8க்கும் 0.9 க்குமிடையே யுள்ளது. 
இப்பொழுது, 0-8 க்கும் 0.9க்கு மிடையேயுள்ள % இன் சில மதிப்புக் 

களுக்குரிய 1) (2), ரீ) (2) ஆகியவற்றின் . மதிப்புக்களைக் கீழ்க்கண்ட 

வாறு பட்டியல் படுத்தவும். 

  

  

x i) =s* f, (x) = 3--3x* f; (x) — fy (x) 

0-81 0 5314 1-0317 ன 
0-82 0.5514 0.9828 _ 
0.83 0.5718 09333 ஷ் 
0-24 0. 5927 08832 a 
0-85 0-6141 0-8325 ன 
0.86 0.6961 0-7812 ர் 
0:87 0-6585 0-7293 em 
0-88 0-6815 0-6768 + 
0-89 07049 -  0-6237 4           

இவ் விவரங்களைக். கொண்டு. * 5 fi (x), 3.௪ நீ) ஆகிய 
வற்றின் வரைபடங்களை ஒரே வரைபடத்தாளில் வரைந்து அவை 

"வெட்டும் புள்ளியின் ௩ அச்சுத்தூரத்தைக் கணக்கிடவும். 

படம் 7 இலிருந்துர - 33, ர 3-3 ஆகியவற்றின் வரை 
படங்கள் வெட்டும் புள்ளியாகிய .யின். ௨-அச்சுத்தூரம் 0:87937 
என்று காண்கிறோம். ஆகவே, £(0) - 0இன் ஒரு மூலம் 0:8793 

ஆகும். | 

x = 0-8793க்குரிய 72) -0 இன் காரணி .% -- 08793 ஆகும். 

ஆகவே, ரீபஐ. ௩--0:8793. ஆல் வகுத்துக் கிடைக்கும் ஈவைப்
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பூச்சியத்திற்குச் சமன்படுத்திக் கிடைக்கும் சமன்பாட்டைத் தீர்த்து 

மற்ற மூலங்களைக் கணக்கிடலாம். 
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EN 
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Nee 
0-70 கவட 

wits 
| வு 

0-60 Le? ப உ 
15] ண்டு 

0-50 = { x 

0°80 82 *84 86 28 ௮0 

படம். 7 

x—0-8793) x3 + 3x? +0 — 3 (x?+3-8793x-+3-4104 

  

  

x3 — 0-8793x3 

3.8793 x2 + 0 

3.8793 x2 — 3-4104x 

3-4104x — 3 

3.4104x — 2-9992 

— 0-0008 

மீதி மிகக் குறைஉ ரகயிருப்பதால் புறக்கணித்து விடலாம். ஆகவே, 

S மற்ற இரு மூலங்களையும் 
xi. + 3.8793x + 3-4104 = 0 

என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டைத் தீர்த்து காணலாம். 

ட — 3-8793 + /(3-8793)5--4(3.4104) 
7
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_ ~3-8793 + 75:0450-15:6416 
இ: 2 

_.9.8793 4 / 1-4034 
2 

. 9,879 41,1944 - SS 

— —2.5318, —1-3474 
ஆகவே, 1 (0) - 0 இன் மூலங்கள் வருமாறு : 

— 2.5318, _1.8474, 0-8793. 

  

மாதிரி 40 
க 27 . 

ஒரே வரைபடத் தாளில் y=x?—2 x, ரக்த என்ற வளைவு 

களை வரைந்து x8+4x3—12x—27=0 என்ற சமன்பாட்டைத் 

தீர்க்கவும். (சென்னை 68 ஏப்.) 

yest, (x) =x?—2x 

ஏர் i eo et எனக் Claret டத னக் கொள்க. 

ரிக) பேர) -0 

27 
= 2. — = = (x?— 2x) ath 0 

=(x+6) (x?—2x)—27=0 
=x3--4x2— 19x—27=0 

இப்பொழுது, 1(3)-27--36--36-27-0 

௩௮3 என்பது £ (0) -0 இன் ஒரு மூலமாகும். 

Cuan, f(—1)=—144412—27=~12 <0 
f(—2)=~8+16424—27= 5>0. 

ஆகவே, இன்னொரு மூலம் --1க்கும் -2க்குமிடையேயுள்ளது. 

Guoayib, f (—1-6) = — 4-096 + 10-244 19-2—27 

= —31-096-+429-44 < 0 
f (~1-7)= —4-913 +.11-56 +20-4--27 

= —31-913+31-96 > 0 

ஆகவே: அந்த. மூலம் --16.-க்கும். --1.7-க்குமிடையேயுள்ள து. 
—1-664@ -- 1-71க்கும் இடையேயுள்ள %-இன் மதிப்புக்களுக்குரிய
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2, 0). ஆகியவற்றின் மதிப்புக்கள் கீழே கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

  

  

x R@at—2 | f@=55 | ௩090-௫௫ 

— 1-66 6-0756 6.2211 -- 

—1-67 6-1289 . 62356 ~ 

—1-68 6-1824 6 +2499 _ 

—1-69 6 -2361 6 - 2646 — 

—1-70 6-2900 6-2791 

_1.71. 6-3441 6.2937 +       
  

இவ்விவரங்களைக் கொண்டு 4-1 (20), 1) பே ஆகியவற்றின் 
வரை படங்களை வரைந்து, அவை வெட்டும் புள்ளியின் %-- அச்சுத் 

தூரத்தை -1-6972 என்று (படம் ஜப் பார்க்க) அறிகிறோம். 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

                                  

பூ ஒஃ 

6-4 
} 

EM 6-3 — 2 6--1- 6922) 4 

க ‘ 1 | கத ——.. 

a Pad) 16.9 

of 

a. Ry 6-1 

t 

x | 6-00 
1௪74 | ot -169 4268 eT ௮466 66 

படம் 8 

x=—1.6972 என்ற மூலத்திற்குரிய £ (0-0 இன் காரணி 
௩-1:0972 ஆகும். ஆகவே, ம ய)ஐ 3%--1-:6972-ஆல் வகுத்து, 
கிடைக்கும் ஈவைத் தீர்த்து மற்ற மூலங்களைக் காணவேண்டும்.
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x + 1-6972) x38 + 4x2 12% —27 (x2+2-3028x — 15.9084 

x3 + 1-6972x2 

9.302¢x? — 12x 

2-3028x2 + 3-9084x 

— 15-9084x —27 

— 15-9084x—27-002 

0-002 

மீதி 0-002 மிகவும் சிறியதாகையால் தள்ளிவிடத் தக்கது, மற்ற 

இரு மூலங்களையும் 

x? + 2-3028x— 15-9084=0 

என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்த்துக் காணலாம். 

_ —2-3028 + af (2+3028)2—4 (— 15-9084) 

க 2 

_ 23028 o/ 5-3039 + 63-5336 

7 = 

— 2-3028 + -/ 68-9375 

2 

— 2-3028 + 8-3023 

2 
= — 5-3026, 2-9998. 

ஆகவே, 1 0-0 இன் மூலங்கள் பின்வருமாறு : 

1-6972, 2-9998, —5-3026. 

இவற்றுள் 2:9998 என்பது ௩-3. என்ற மூலத்தின் தோராய. மதிப் 

பாகும். ஆகவே, 1 (0-0 இன் மூலங்கள் 
1-6972, 3, —5-3025.. 

  

  

  

  

மாதிரி 41 

2e%=27x என்ற சமன்பாட்டிற்கு ஒரே ஒரு நேர் மூலம்தான் 

உண்டு என்று காட்டுக. அம்மூலத்தின் மதிப்பை ஏதாவது ஒரு 

பொருத்தமான முறையில் பெறுக. (சென்னை 68 ஏப்.) 

f (x) =2 ex—27x=0 ர் ம 

உஇன் மெய் மதிப்புக்களுக்கு 8₹-இன் மதிப்புக்களை eX_Q)sir 

_ பட்டியலிலிருந்து பெறலாம். 3%-இன் மதிப்பு எதிரெண்ணாகயிருக்கும் 

போது 8%_இன் மதிப்பு எப்போதும் 1க்கும் குறைவாகவேயிருக்கும் $ 

மேலும் --27% நேரெண்ணாகயிருக்குமாதலால் .&-இன் எந்த 

எதிரெண் மதிப்புக்கும் 1.30) இன் மதிப்புப் pp RENE RE ஆகவே 

f(x) =086 எர மூலம் கணப்பு
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இப்பொழுது, 4 (3)-2 8-81-40:171-81 40 

f (4) =2 e#—108=109-1964—108 > 0 

paGa f(x)=0 Gor gw apub 34Gb 4é@HomrCumysir orgy. 

இது தவிர, &-இன் வேறு எந்த நேர் மதிப்புக்கும் 1 (5) இன் 
அடையாளம் மாறாதாகையால் £ (2)--0க்கு ஒரே ஒரு நேர் மூலம் 

தான் உண்டு. அம்மூலம் 3க்கும் 4க்குமிடையேயுள் ளது. 

மேலும், £ (8.9) -26-8_27 (8.9) 
=2 (49-4024) — 105-3 
=98-8048—105-3 < 0 

f (4)=2 ef—27 (4) 
=2 (54-5982) —108 
=109-1964—108 > 0 

ஆகவே, அந்த மூலம் 3.9க்கும் 4க்குமிடையேயுள்ளது. இப்பொழுது 

f (x) =2e%—27x=f, (x)—f, (x) =0 staré Ganreirs. ஆகவே, 
fy (x) =32 6, fg (x) = 27x. 

லுக்கும் 4க்குமிடையேயுள்ள &-இன் சில மதிப்புக்களுக்குரிய 

(1 2), % 3) ஆகியவற்றின் மதிப்புக்கள் கீழே பட்டியலில் 
- கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

  

  

x ex f, (x)= 2ex fy (x) =27x f, (x)—f, (x) 

3-96 52.456 104-912 106-92 _ 

3-97 52-990 105-980 107-19 வ் 

3-98 58-517 107 -034 107-46 ட டவ 

3-99 54-074 108-148 107-73 + 

4.00 54-598 109-196 ~ 108-00 +         
  

| மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களைக் கொண்டு, ஏ-1) (2), 

ஏழ 0 ஆகியவற்றின் வரைபடங்களை ஒரே. வரைபடத் தாளில் 
வரைந்து அவை வெட்டும் புள்ளியின் %--அச்சுத் தூரத்தைக் 

காண்க, க் 

படம் 9.இலிருந்து 9714) (2)--2 ச, (00-27. ஆகிய 
வற்றின் வரைபடங்கள் வெட்டும் புள்ளியின் %-- அச்சுத். தூரம்
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3-9856 ஒன்று அறிகிறோம். ஆகவே, 26-27 இன் நேர் மூலம் 

39856 ஆகும். 

  

  

  

    
  

  

  

                      

109 
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| an 

108 | 4 4 

| bc = 3-9856) ட 
அச் 

i 

ep 0) 
107 A 

3 | . 2 ் 

L ் 106 ் 

L ! | 
A 7 

1 

405 | = 
3-96 3-97 3-98 399 4-00 

படம் 9 

2.15.1 நான்காம்படிச் சமன்பாட்டின் தீர்வுகள் 

1304-௧200 20௦2-00. என்ற நான்காம்படிச் 
சமன்பாட்டைத் தீர்க்க வேண்டுமெனக் கொள்வோம். 

(xf+a x3)+bx?+cox+d=0 
2 

(x84 5)! +b x?+ex+d=0 

Q 9 
(#+3*) + (b-T) + ex +4 =0 

இப்பொழுது, 34 - 33 = % எனக் கொள்க. . 

2 ; 

yi (be) a+ cx td =0
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2 

அதாவது, ர” (» ஆயு) xwicx+d=0 

2 a? ஆ வரர (4-1) (-ஆ) கர ௯௫௧௮0 

2 2 

styt(b-g—l)y-$ (PF _ பு xtoxtd = 0 

a gz | அதவது, எப்சி [1306-2 -டி- வக 
(2 4 ர் 

a? 

+ (s-F-1)y+a=0 

இச் சமன்பாடு ஒரு வட்டத்தைக் குறிக்கிறது. *- 32 > % என்ற 

சமன்பாடு ஒரு பரவளையத்தைக் (12௨:௨௦௦18) குறிக்கிறது. இவ்விரு 

வளைவுகளையும் ஒரே வரைபடத்தில் வரைந்து, அவை வெட்டும் 

புள்ளிகளின் 3-அச்சுத் தூரங்களிலிருந்து 1௨) -0இன் மெய் 

மூலங்களைப் பெறலாம். ் 

மாதிரி 42 

xt+t4x3 — x2 — 14x +6 = 0 Qoir Gund மூலங்களை வரைபட 

முறையில் காண்க. (சென்னை £65 செப்.) 

(xf+4x3) —x?—14x+6=0 

(x?+-2x)? = 4x?—x?— 14x-+6=0 

(x2+2x)?—5x?— l4x+6=0 

Qodurapgi, y=x?+2x stare Qareaira. 3 x? = y — 2x 

ஆகவே, y?—5x?—14x-+6=0 

HSTUS, x?+y?—6x?—14x+6=0 

x24 y2—6 (y—2x)—14x-+6=0 

x2 y2— 6y+12x— 14x+6=0 

x2+y2—2x—6y+6=0 

Qodurapg, y=x®+2x என்பது ஒரு பரவளையம். 

x?+y2—2x—6y+6=0 srorug! QG aid. 

இந்த வட்டத்தின் மையம் - (1, 3). = 

; ஆரம் = V1+9—6 =2 

. ஆகவே, ஒரே வரைபடத்தாளில் பரவளையத்தையும் வட்டத்தையும் 

வரையவேண்டும்.
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படம் 10 இலிருந்து பரவளையமும், வட்டமும் வெட்டும் புள்ளி 

களின் %-அச்சுத் தூரங்கள் 0:46, 1-38 என்று காணலாம். ஆகவே, 

  

  

  

    

96 

5 Q@@=1-38) 
— Pe 

ot ௨ 
7 N   
  

  

  

  

  

  

ந / a (6 ல M
y
 

  

  

  

1 va
 

ol
 

had 

                ந 1, 
த அனை 
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கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் மெய் மூலங்கள் 0-46, 1-38 

ஆகும். 

பயிற்சி 10 
கீழ்க்கண்ட சமன்பாடுகளின் மெய் மூலங்களை வரைபட முறையில் காண்க : 

lL. x8 7x+7=0 ப (சென்னை *63 செப்.' 

x*+2x—20=0 (சென்னை “64 ஏப்.) 

x8 + 3x 35-0 (சென்னை ?65 ஏப்.) 

x®8—-x—4=0. 

x? +x — 34-16 =0 ; (சென்னை *66 ஏப்.) e
e
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6. 30-10 (சென்னை *64 செப்.) 

7. x#—12x+7=0 (சென்னை ?62 ஏப்.) 

8. 463, 102-2%-8-0 (சென்னை ?35 செப்.) 

9, பி 31-40 

2:16 மடக்கைப் படங்களின் மூலம் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகள் 
(Solutions of Equations by Logarithmic Graphs) 

2-16-1 மடக்கைத்தாள் வரைதல் (Construction of logarithmic 

graphs) . 

ட) 4-அச்சுக்களில் 1 முதல் 100 அலகுகளைக் கொண்ட ஒரு 

மடக்கைத் தாள் வரைய வேண்டுமெனக் கொள்வோம். முதலில் 

| மூதல் 100 வரையுள்ள சில குறிப்பிட்ட எண்களின் மடக்கை 

மதிப்புக்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதிக் கொள்ளவேண்டும். 

எண் மடக்கை மதிப்பு 

1 ஈசி 0-00 
1-5 ர 0:18 

2 4s 0-30 
3 0-48 

4 ¥s 0-6) 

5 wh 0-70 
6 0-78 
7 0-85 

8 oe 0-99 

9 es 0-95 

10 ns 1-00 
20 ட் 1-30 
30 oe 1-48 

40 ea 1-60 

50 i 1-70 
60 ள் 1-78 

70 னி 1-85 
80 xa 1-90 

90. *. “a. 1-95 
100 a} 2-00 

இப்பொழுது, %-அச்சில் : 2 அலகு தூரத்தைக் குறித்துக் 
கொண்டு, ஆதியிலிருந்து 0:18 அலகு தூரத்தில் 1-5 என்றும், 0:30
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அல்கு தூரத்தில் 2 என்றும், 0:48 அலகு தூரத்தில் 3 என்றும், 

இதுபோல் மேற்கண்ட மடக்கை மதிப்பு அலகு தூரங்களில் அவற்றிற் 

கூரிய எண்களின் மதிப்புக்களைக் குறிக்க வேண்டும். இவ்வாறு 

அளவுக் குறியிடப்பட்ட %-அச்சை மடக்கை அளவுகோல் 

(1௦ஐயார்ப்பாம்௦ 80௨16) என்று சொல்லுகிறோம். இதுபோல் $-அச்சிலும் 

மேற்கூறப்பட்ட முறையில் மடக்கை யளவுக் குறிகளைக் குறிக்க 

வேண்டும். எண் 1-இன் மடக்கை மதிப்பு 0 ஆகையால் 5, 4-ஆகிய 

இரு அச்சுக்களிலும் ஆதியானது 1-ஐக் குறிக்கும். அதாவது, இரு 
அச்சுக்களிலும் அளவுக் குறிகள் 1-இலிருந்து தொடங்கும். 

இப்பொழுது 3-அச்சிலுள்ள மடக்கை அளவுக் குறிகளிலிருந்து 

-அச்சுக்கு இணையாக நேர்கோடுகள் வரையவேண்டும்.. இதுபோல், - 

ஏ-அச்சிலுள்ள மடக்கை அளவுக் குறிகளிலிருந்து %- அச்சுக்கு 

இணையாக நேர் கோடுகள் வரையவேண்டும். இவ்வாறு கிடைக்கப் 

பெற்ற வரை படத்தாளுக்கு இருசார் மடக்கைத்தாள் 
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(Double—logarithmic paper) என்று பெயர், இதற்கு மாறாக, 

. உட அச்சில் 1, 2, 3,.. ஆகிய அலகு தூரங்களில் எண்கள் கூட்டுத் 

தொடர் (&ரர்ம்ரரர்௦ 867126) அமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டு, 4-அச்சில் 

மடக்கை அளவுகளும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அத்தகைய வரை 

படத்தாளுக்கு ஒருசார் மடக்கைத்தாள் (Semi-logarithmic paper) 

என்று பெயர். 
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2-16-2 மடக்கைப் படங்களின் மூலம் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகள் 
(Solutions of Equations by Logarithmic Graphs) 

y = மல 
& 

என்ற சமன்பாட்டினைக் கருதுக. இச் சமன்பாட்டில் ௨, ஆகியவை 

மாறிலிகள் ஆகும். 3%-இன்: சில. மதிப்புக்களும். ௮ம் மதிப்புக் 

6T—7
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களுக்குரிய ஏ-இன் மதிப்புக்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன என்று 

கொள்வோம். இம் மதிப்புக்களிலிருந்து ௨, 1 . ஆகிய மாறிலி 

களின். மதிப்புக்களைக் கீழ்க்காணும் மடக்கைப் பட முறையில் 

காணலாம். 

y= ax”: 

log y = loga + nlogx 

இப்பொழுது, 1௦2 47 - % என்றும், 1௦2% - % என்றும், 1௦2௨ - & 

என்றும் கொண்டால், ் 

ம கற, 

அதாவது, Y=nX+A என்ற சமன்பாடு கிடைக்கிறது. 

இச் சமன்பாடு ஒரு நேர்கோட்டைக் குறிப்பதாலும், ஆ, %, க 
என்பன மடக்கை மதிப்புக்களைக் குறிப்பதாலும் இச் சமன்பாட்டின் 

வரைபடத்தை ஒரு மடக்கைத் தாளில் வரைந்தால் ஒரு நேர்கோடு 

கிடைக்கும். இந்த நேர்கோடு 4-அச்சில் வெட்டுகின்ற வெட்டுத் 

துண்டு. (1௦0௦64) & - 1௦2 கயைக் குறிக்கும். இந்த நேர்கோட்டின் 
மேல் தொடக்கத்திலும் இறுதியிலும் அமைந்துள்ள புள்ளிகளின் 
3, 8 மதிப்புக்களை 7 - ந ஃ& - & என்ற சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டுக் 

கிடைக்கும் சமன்பாடுகளைத் தீர்த்து ௨, 1 ஆகியவற்றின் மதிப்புக் 

களைப் பெறலாம். கீழ்க்காணும் மாதிரிக் கணக்குகளின் மூலம் 

இம் முறை நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ள து. 

மாதிரி 43 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மதிப்புக்களிலிருந்து 

ர - ஐம் என்ற சூத்திரத்தை. அமைக்கவும். 

Maas TO 20 30 40 50 60 70 80 

y:. 1:06 1-33. 1-52 1-68 1-81 1-91 2-01 2-11 

y = ax® 

log y = loga + nlogx 

இப்பொழுது, log x=X, log y=Y, loga=A என்று கொண்டால், 

Y=A+nx 

என்ற சமன்பாடு கிடைக்கிறது. . ஆகவே, மடக்கைப். படத்தாளில் 

(10,:1-06; (20,133). (26,132). (80, 2:11) என்ற புள்ளி
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களைக் குறித்தால், அப்புள்ளிகள் யாவும் ஒரு நேர்கோட்டின் மேல் 

அமைவதைக் காணலாம். 

இப்பொழுது முதல் புள்ளியாகிய (10, 1-06) இன் அச்சுத் தூரங் 

களாகிய (1௦2 10, 1௦2 1-06) ஆகியவற்றையும், இறுதிப் புள்ளியாகிய 

(80, 2:11) இன் அச்சுத்தூரங்களாகிய (1௦2 80, 1௦௨2.11) ஆகிய 

வற்றையும் 

log y = loga + nlogx 

என்ற சமன்பாட்டில் பிரதியிடவும். 

பூ. 

    
40 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

படம் 13 

log 1-06 = log a + nlog 10 = logan, 

log 2-11 = log a + n log 80 

அதாவது, 

-loga +n = 0-02531 

log a + 1-90309 n = 0-32428 

என்ற சமன்பாடுகள். கிடைக்கின்றன, இச் சமன்பாடுகளைத் தீர்த்து 

_ ஐய ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைப் பெறலாம்.
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log a + 1-90309 n = 0-32428 

log a + n = 0-02531 
0-90309 n = 0-29897 

க 4 0.29897 
0:90309 

= 0-33105 

      

மேலும், 1௦2௨ - 002531 -- 

= 0-02531 — 0-33105 

= 7-69426. 

a =z 049454 | 

ஆகவே, .நூ 0:40454 ந0:83105 என்பதுதான் தேவையான 

சூத்திரமா கும். 

மாதிரி 44 

கீழ்க்காணும் அட்டவணை மதிப்புக்களுக்குப் பொருத்தமாக 

ஏழ ஸு என்ற அமைப்பில் ஒரு சூத்திரத்தை அமைக்கவும் 

நேவல் 2 ் 4 5 6 பு 8 

ர. 15.8. 20.5 27-4 36-6 49-1 65-6 87-8 117-6 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மதிப்புக்களுக்குப் பொருத்த 

மான சூத்திரம் ர - % ஸு எனக் கொள்வோம். இச் சூத்திரத்தி 
லுள்ள %,ு ஆகிய மாறிலிகளின். மதிப்புக்களைப் . பெறவேண்டும். 
இரு பக்கமும் மடக்கை மதிப்புக் காண்க, 

log y = log k + (m log e) x 

Qudurapgs, logy = Y,mloge = M,logk = C ararg GH 
யிட்டால், ] 

௨ 04 ந 

என்ற சமன்பாடு கிடைக்கும். இச் சமன்பாடு ஒரு நேர்கோட்டின் 

சமன்பாடாகும். இதில் 14, என்பன மாறிலிகளாகும். % என்பது 

ர இன் மடக்கை மதிப்பைக் குறிக்கிறது. இச் சமன்பாட்டிலுள்ள 

%, ம ஆகிய மாறிகளுள், ம மட்டுமே . மடக்கை மதிப்புக்களைக் 

குறிப்பதால் இச் சமன்பாட்டின் வரைபடத்தை 4-அச்சை மட்டும் 

மடக்கை யளவு கோலாகக் கொண்ட. ஒரு சார் மடக்கைத் தாளில் 

_ (Semi-logarithmic paper) susmyus Galas @ib.. Geveur gy susmy wits 
- படும் வரைபடம் ஒரு நேர்கோடாக இருப்பஒதக் கரணலாவ் 

் GE oo ச
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வரைபடத்திலிருந்து, ம 14% வைக் குறிக்கும் நேர்கோடு 

(0-4, 13), (8-6, 140) ஆகிய புள்ளிகள் வழியே செல்லுவதைக் 

காணலாம். ஆகவே, இம் மதிப்புக்களை மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் 

பிர தியிடவும். 

ட் 

  

1009 

800 

. 600 

400 

20k 

15 

10 

படம் 14 

13 = M (0-4) +C 
140 = M (8-6) + C 

apis) Y = log y, G=logk, M = m logige = (0-43429) m. 

Y = 13 என்பது 1௦2 13 ஆகும். 

Y = 140 என்பது 1௦2 140 ஆகும். 

ஃ 10218 - (0-43429) m (0-4) + log k 

. = 0:1737m+logk «. aes (1)
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(0-43429) m (8-6) + log k 

= 3-7349 m+log k wan ss (2) 

இவ்விரு சமன்பாடுகளையும் தீர்க்கவும். 

log 140—log 13 = 3-5612 m 

2-14613—1i-11394 = 3.5612 m 

log 140 ॥ 
103219 = 3-5612m 

டட. 2108219 
3.5612 

= 0-2898 

சமன்பாடு (1) - இலிருந்து, 

log k = log 13—0-1737 m 

= ]-11394—0-1737 (0-2898) 

- = 1]-11394—0-05034 

= 1-06360 

. k = 11-577 

ஆகவே, y = 11+577- e898 என்பதுதான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 

அட்டவணை மதிப்புக்களுக்குப் பொருத்தமான சமன்பாடாகும். 

2-17 ஏகபரிமாணமல்லாத சூத்திரங்கள் (14-1140௦௨ Formulas) 

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளுக்கிடையேயுள்ள 

தொடர்பைக் குறிக்கின்ற சூத்திரம் இரண்டு அல்லது அதற்கு 
மேற்பட்ட மாறிகளைக் கொண்டு அமைந்திருக்கலாம். இத்தகைய 

சூத்திரங்களிலுள்ள மாறிகளுக்கிடையே ஒரு தொடர்பு இருப்பதைக் 

காணலாம். ஆனால் எல்லாச் சூத்திரங்களிலும் மாறிகளுக்கிடையே 
யுள்ள தொடர்பு நேர்கோட்டுக்குரிய தொடர்பாக (110687 relation) 

இருக்குமென்று கூறமுடியாது. உதாரணமாக, * என்பது நீராவியின் 

வெப்பநிலை (20 றகமமமா6) யையும், ற என்பது நீராவியின் அழுத் 

தத்தை (ா83பா£)யும் குறிப்பிட்டால், ற, ந ஆகிய மாறிகள் 
p = a(10)bt/c+t) 

என்ற சூத்திரத்தின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிகிறோம். 

இச் சூத்திரத்தில் 2, 5, ௦ என்பன மாறிலிகளாகும். இந்த மாறிலி 

களுக்கிடையே நேர்கோட்டுக்குரிய தொடர்பு இல்லை யென்பதைக் 

காணலாம். மேலும், இச் சூத்திரத்தை எப்படி மாற்றினாலும் ௨, %, ௦ 
என்ற மாறிலிகளை நேர்கோட்டுக்குரிய தொடர்பிலிருக்குமாறு செய்ய 

_ முடியாது.. ஆகவே, 2, %, ௦ ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைச் சாதாரண 

- வரைபட முறையிலோ, அல்லது ஒருசார் மடக்கைப் பட முறையிலோ,
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அல்லது இருசார் மடக்கைப் பட முறையிலோ பெறமுடியாது. 

இத்தகைய சூத்திரங்களிலுள்ள மாறிலிகளின் மதிப்புக்களைக் 

கீழ்க்காணும் முறையைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடலாம். 

௨, %, ௦ என்ற மூன்று மாறிலிகளைக் கொண்ட 3, ர என்ற இரு 

மாறிகளின் தொடர்பைக் குறிக்கும் சூத்திரத்தை 

ந. ௭ம் f x a, b, ௦) see eee coe (1) 

என்று கொள்வோம். முதலில் இச் சார்பின் வரைபடத்தை வரைந்து 

அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு முறையில் ௨, %, ௦ ஆகியவற்றின் 

தோராய மதிப்புக்களைப் பெறவேண்டும். இவ்வாறு பெறப்பட்ட 

தோராய மதிப்புக்களை 80, ட ட எனக் கொள்க. ஐ, 8, 3 என்பன 

இத் தோராய மதிப்புக்களின் திருத்தங்கள் எனக் கொள்க. 

a=atea 

bo + 8 ses ௨௧௧ (2) 

ty) 

paGeu, y' =f (x, ag, bp, co)-Qar susmputs y=f (x, a, b, c)-Qleir 

வரைபடத்தை நெருங்கியிருக்கும். எனவே, y' =f (x, ag, bo, Cp) 

sraitm eritcou y=f (x,a,b,c) என்ற சார்பின் தோராயமான 

சார்பு எனக் கொள்ளலாம். இத்தோராயமான சார்பிலிருந்து 

30), 3௨. பே ஆகிய இன் மதிப்புக்களுக்குரிய சார்பலன் களை 

| 

c 

yi =f (X15 ag; bo, Co); ] 

Yo! tT (Xo, 20) Bo, Co}, | ட ap “+ (3) ் 

Yn’ =e (Xn; ag, bo; Co) ] 

என்று பெறலாம். இப்பொழுது, 1, 3௨... 4) என்பன 3), ஐ... கே 

என்ற . ௩இன் மதிப்புக்களுக்குரிய 94-இன் கண்டறியப்பட்ட 

மதிப்புக்கள் (Observed values) என்று கொள்க. ஆனால், 

1 ௨0, ௦) என்ற சூத்திரத்தில் 2-3), 3... % என்ற மதிப்புக் 

களைப் பிரதியிடுவதால் கிடைக்கப்படும் ர7-இன் மதிப்புக்கள் 

(pmpGus f (x;,.a,b, c), f (x2, a,b, c),--, f (Xn ௨0, 0) ஆகும். 
இன்: மதிப்பிற்குரிய $9-இன் சூத்திர மதிப்பிற்கும், கண்டறியப் 

பட்ட மதிப்பிற்குமுள்ள வித்தியாசம் எச்சம் (1₹6518101) எனப்படும். 

அதாவது, நீ, 0)--3 

என்பது 3டக்குரிய எச்சமாகும். இவ்வாறு, பே ஜு வடி 3 ஆகிய 

x-Qor மதிப்புக்களுக்குரிய எச்சங்களை ஏ), ௩ .... ட... எனக் 

குறிப்பிடுக.
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நும் (x1; a, b, ௦) — 31 ] 

791 (ஜே, உ; 0) - க வைய ட ட ௫ 
நொம் (கட ட) -- ந ] 

சமன்பாடுகள் (2)-இலிருந்து ௨, 9, 6 ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைச் 

சமன் பாடுகள் (4).இல் பிரதியிடவும். 

ஆகவே, vi=f (x1, Agte, ரர, ௦429-9 

அல்லது, ஏடி பே வவ 0048) 0/2) 2 »+ (5) 

சமன்பாடு. (5)-இன் வலப்பக்கச் சார்பை ௨, 6, ௦ என்பன வற்றின் 

சார்பாகக் கருதி, டெயிலரின் தேற்றத்தின் படி விரித்தெழுதவும். 

— + ் 21 ௦1 ௦1 

அண்ார்வே கூடிவிர்க (நவி ர்ச்( ஜ்? (227, 
+a, 8, --இன் உயர்படிகளையும் பெருக்கற் பலன்களையும் 

கொண்ட உறுப்புக்கள் ns .. (6) 

    

. 211 27 
இங்கு, ( க ), எனபது | da _—_ -ஐயும, 

    

oa 

a=ag 

1 

c=Cg 

(28), 209 (SE oon அல 
2௨-90 

5-0 

ே ரே 

217] of , 

( Oc ), — ( Oc Jew, “een 

aap 

b= by 

C=C 

குறிக்கின் றன. ' 

சமன்பாடு (3)-இலிருந்து 9! 1 (ப, ௨0, டி ரே) என்ற மதிப்பைச் 
சமன்பாடு (6)-இல் பிரதியிடவும். 

Le SP ORY p(B) (of Oh 
. Vatyi=yi +e ( Da ) +8 ( ab ) +> ( ac ).
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இப்பொழுது, ௨, 8, 22-இன் உயர்படிகளையும் பெருக்கற் பலன்களையும் 

புறக்கணித்துவிட்டால், 

f தட f vos ($E),44( $8), ($8) 90-0 
fy i 

இதுபோல்,19-- 2 (2) +8 ( : = +2 ( ae), +ya' —ya, 
0 0 / 

  
2௨ eb 2௦ 

ண ரர ர ர ர ர ர ர ர ர த ப ட த 

6 f, bt, Ofy to 

Vy =o eres ( db ) +7 ( ) +¥: Yn   

  

இப்பொழுது, 

T= Y1' — Ys 2! = Yai —Yasee eee ee Yn! =Yn' —Yn 

என்று எழுதினால் கீழ்க்கண்ட எச்சச் suoctruTHaeer (Residual 
6002211005) பெறுகிறோம். 

ன் ௦1 211 21 

அகம்? (ர (சவர் ab 
_ of, @ fo Ofte 

vere ( Ga ) +8 ( Ob த்தி 2௦ ) tt ட்ட 
ன ரர ர ர 0 ர ந த த ம ட 

Of, Ofn dfn ௩௨ (2௨/78 (௨) 72 (2௨) 7) 
இவ்வாறு கிடைக்கப்பெற்ற. எச்சச் சமன்பாடுகள் ௨, 8; உ என்பன 

வற்றின். ஒன்றாம் . படிகளைக் கொண்டமைந்த நேர்கோட்டுக்குரிய 

(113௨) சமன்பாடுகளாகும்.. ஆகவே, இந்த எச்சச் சமன்பாடுகளி 

லிருந்து ௨, 8, என்ற திருத்த மதிப்புக்களைப் பின்வரும் மீச்சிறுபடி 

முறை (49௦0 ௦1,868 5முலா)யில் பெறலாம். 

  

  
  

    

மீச்சிறுபடி முறையின்படி, ௨, 8, 7 ஆகியவற்றின் மிகச் சிறந்த 

மதிப்புக்கள் எச்சங்களின் வர்க்கங்களின் கூட்டுத் தொகையாகிய 

தரு ஏமில்... ஏம் 2 
மீச்சிறிதாக்கக் (மரற) கூடிய  மலுரபுச்கள்ரதும், 

இப்பொழுது, 

21) of; d fy ற 
“($a), +8 (35). +9 (32), tat rv? = 

fg \ fo O fo க 

° (5a ) 7 a: ),+? (Se J+} 
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ஆகவே, $47 என்பது மீச்சிறு மதிப்பைப் பெற வேண்டுமானால் 

  

2255) 2 (554) =, 2 (555) _0 

Oa a OB  ° Oy 
ஆகவேண்டும். 

  

500), [28 8 2) (21 
aS -216( 53 ) +2 ( SE ) +> ( aa ) tn ea). 

      

  

      

  

  

  

  

    

  

  

  

  

of, Of, Of, Of, ப லு a: +8 ( ~ ) 42 ( ee ) +a} = ) =o (8) 

இதுபோல் தத 1-0, oN =o ஆகியவற்றிலிருந்து கீழ்க் 

கண்ட சமன்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. 

சர. 21) Of; ௦1 

1 (-2_),7*(-௯),77 (8 ), tb ab) 
{ 2 2 2 

    

    

    

  

          

  

  

  

        

15 ( ௮ ந்தம் ert 5c), ti} ae) 

+42 ( oe) +8 (32 ) +7( ஈட on) 
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(8), (9), (10) ஆகிய சமன்பாடுகளுக்கு மீச்சிறுபடி வழிச் சமன் 

ur@eaer (Normal Equations) ststr oy பெயர். இம் மூன்று மீச்சிறுபடி 

வழிச் சமன்பாடுகளையும் சாதாரண முறையில் தீர்த்து ௨, 8, 7 ஆகிய 

வற்றின் மதிப்புக்களைப் பெறலாம். பின்னர், ௨, 5, 6 ஆகியவற்றின் 

திருத்த மதிப்புக்களை 
a=ajt+e, 

b= b+; 

c= Cty 
என்ற சமன்பாடுகளிலிருந்து பெறலாம். 

மாதிரி 45 
கீழ்க்காணும் அட்டவணை மதிப்புக்களுக்குப் பொருத்தமான 

y = mx-+bererp சூத்திரத்தைப் பெறுக. 

நி” 27 33 40 45 68 

yee 109-9 112-0 114-7 120-1 125-0 

முதலில் அட்டவணை மதிப்புக்களுக்குரிய புள்ளிகளை ஒரு 

சாதாரண வரைபடத்தில் குறிக்கவும். இவ்வாறு குறிக்கப்பட்ட 

புள்ளிகள் யாவும் ஏறக்குறைய ஒரு நேர்கோட்டில் அமைந்திருப் 

பதைக் காணலாம். இப்பொழுது 4-௦ என்பது ஒரு நேர் 

கோட்டைக் குறிக்கும் சமன்பாடாகும். எனவே, ு என்பது அந்த 

நேர்கோட்டின் சாய்வு விகிதம் (514) ஆகும்; % என்பது அந்த 

நேர்கோடு 4-அச்சில் வெட்டுகின் ற வெட்டுத் துண்டு (1௦1810600) 

ஆகும். ஆகவே, வரைபடத்திலிருந்து அந்த நேர்கோட்டின் சாய்வு 

விகிதத்தையும், 9-அச்சின் வெட்டுத் துண்டையும் கணக்கிடுக. 
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11 - சாய்வு விகிதம் - 18௩ ரி - a= > = 0-7 = m, 

உ - ஏஃஅச்சின் வெட்டுத்துண்டு = 99-7 = by 

Mp = 0-37, bo = 99-7 என்பன ற, ஆகியவற்றின் தோராய 

மதிப்புக்களாகும். ஆகவே, . கொடுக்கப்பட்டுள்ள் அட்டவணை 

மதிப்புக்களுக்குரிய தோராயச் சமன்பாடு 

y’ = 0-37x + 99-7 

ஆகும். இச் சமன்பாட்டில் % இன் கண்டறியப்பட்ட மதிப்புக். 

களாகிய 33-27, 3மி-:32, ௯௯-40, 2௨-52, 068 ஆகியவற்றைப் 

பிரதியிட்டு அவற்றிற்குரிய *-இன் மதிப்புக்களாகிய yy’, yo's ya's 

ட்! ஆகியவற்றைக் கணக்கிடவும். 

yi’ =0-37 (27) +99-7 =9-99+499.-7 = 109-69 

yo’ =0-37 (33) +99-7 = 12-21+4+99-7=111-91 

y3’ = 0-37 (40) -+99-7 = 14-80-+99-7 = 114-50 

ys’ =0-37 (55) -+99-7 =20-35-+4-99-7 = 120-05 

Ys = 0-37 (68) -+99-7 = 25-16+4-99.7 = 124-86 

ஆனால், ஏ-இன் கண்டறியப்பட்ட மதிப்புக்கள் 

yi= 109-9, yg= 112-0, yg=114-7, 120.1, 125.0 ஆகும். 

ஆகவே, 

r= yy! ~y1= 109-69 —109-9= —0.21 

Yo= Yai —yg= 111-91 —112-0= —0-09 

~¥g=ys3! —yg= 114-50—114-7 = —0-20 

r=yq4' —y,= 120-05 ~—120-1= —0-05 

5 =Y5' — Ys = 124-86—125.0= — 0-14 

இப்பொழுது, f (x, m, b)=mx-+b. 

, Of _ 2. 2f 1 
1 இற்ற. எ மாதிர 

A (33) — (Fa) | = (5) 22 
217, 21/50. 27 megs 

m—m)=0-37 m=0-37 

. b= by= 99-7 b =99-7 

(42) = (+r) | =(x) ட் 
om 0 em ஆ யன பி x=27 

~ m=mp=0-37 m=0-37. 
~b.= b= 99-7 b = 99-7
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213 = (tar) . oh (= | = 40 
am), \Om /x=x3=40 x= 40 

m= my = 0-37 mes O37 

b= by =99+7 b =99.7 
‘ பல்வ டவ 

இதுபோல், tral ms Ky = aos 

(54) = ‘sty == 60. 
om /y 

d fy of 
Ds = | —_—_ = l = | 

மேலும் ( sb), ( db ௭ ( ண் 
10 000-037 m=0-37 

b =by =99-7 b =99-7 

or
 

  

, உ ட ராச. ஈத... தட. 
இதுபோக, (Se). = (ae), = (ae), = Gee), =i 

sGa, m=m+a,b=hot B 

ஆகியவற்றை 1, 1. ஆகியவற்றின் திருத்த . மதிப்புக்களாகக் 

கொண்டால் கீழ்க்கண்ட எச்சச் சமன்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. 

ட 91 [i 211 . ௩௭ உ (9) ர ன இத் 

அதாவது, Vi = 27a + தீ - 0:21 

QsiGurev, vo = 33a + நீ- 0:09 
vg = 40a + 6 — 0-20 

V4= 535௦ rhe B — 0-05 

vs = 68a + 6 — 0-14 

இச் சமன்பாடுகளிலிருந்து மீச்சிறுபடி வழிச் சமன்பாடுகளைக் கீழ்க் 

கண்டவாறு பெறலாம். 

27v1+33v_+40v3+Svy + 68v;= =O. 

அதாவது, (272 + 332-+-402 + 552+ 685) a+ (27+33+40 +55-+ 68) B 

— (27 X-214+33 x -09+40 x -20-+55 x -05 + 68 xX -14) =0 

அதாவது, னி 
| 11067 @ + 223 8 — 28-91 = Mae oe (1) 

  

  

மேலும், ழ் 

(27-+4+33-+40+55-+468) « + (I+1+1+1+1) 8 
—(-21-++-09-+-20-+-054-14) = 0 

அதாவது, 928௮45 8ீ —069=0 wwe oe (2)
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சமன்பாடு (1) ஐ 223 ஆல். வகுக்கவும். 

49-6278 a + 8 = 0-1296 

சமன்பாடு (2) ஐ 5 ஆல் வகுக்கவும். 

44.6000a+8 = 01380 
  

5-0278 a = —0-0084 

. 0-0084 
a =— 5.0278 =e 0-0016 

“. 44-6 (—0-0016) + 8 = 0-1380 

—0-07136 + 8 = 0-1380 

B = 0-1380 + 0-07136 

= 0-20936 

.mMm=my+a = 0-37—0-0016=0-3684 

b=b) +8 = 99-7+0-20936=99-90936 

ஆகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களுக்குப் பொருத்தமான 

சூத்திரம் 
yy = 0-3684 x + 99-90936 ஆகும். 

பயிற்சி 11 . 
1. கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களை ஒரு மடக்கைத் தாளில் குறித்து. 

அவற்றிற்குப். பொருத்தமாக 4-0 என்ற அமைப்பில். ஒரு சூத்திரம் 
அமைக்கவும். 

Bae. “200 295 ae 312 330 355 370 

F's: 5208 37-6 44-9 53.3 67.2 76-1 

2... கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களுக்குப் பொருத்தமாக * - ஐம் என்ற 
சூத்திரம் அமைக்கவும். 

௬ ஷ் 55 25 14 7 4 த 2 

3: ஸ். 6-7 15-6 28.9 -60.4 110 149 230 

3. கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களை ஒருசார். மடக்கைத் . தாளில் 

குறித்து, அவற்றிற்குப் பொருத்தமாக 7 -- ௨60௩ என்ற சூத்திரத்தைப் பெறுக. 
க. 2... Bef 7-5 10-0 12-5 15-0 

¥ on -- 76 52, 35 24 16 11



3. குறியீட்டுச் செயலிகள் 
(Symbolic Operators) 

3:1 சார்பின்மாறிகளும் சார்பலன்களும் (Arguments and Entries) 

உர என்ற இரு மாறிகள் ர 33 என்ற கணிதத் தொடர்பின் 

மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்வோம். இச் சமன்பாட்டி 

லிருந்து, ௩ எடுத்துக் கொள்ளும் ஒவ்வொரு மதிப்புக்கும் $க்கு ஒரு 

மதிப்பு உண்டு என்று தெரிகிறது. உதாரணமாக, 

ந], 2, 3, 4) 3) வ. ன்றால் 

y=x=1, 4, 9, 16, 20% sen venncsanessesee ஆகும். 

இந்த இரு மாறிகளுள் சார்பற்ற மாறி (146006 1௨172016) யாகிய 

% இன் மதிப்பு * சார்பின் மாறி”? (ஊாஜபாமூகம்) என்றும், அதற்குரிய 

y இன் மதிப்பு * சார்பலன்?? (entry) என்றும் வழங்கப் 

படுகின் றன. 

3-2 வேறுபாடுகளின் இடைவெளி (யரனா] ௦1 114௭ம்) 

பொதுவாக 33 என்பவை *-மீ (0) என்ற கணிதத் தொடர்பின் 
மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்வோம். % இன் மதிப்புக்கள் 

a,a+h,a+2h, a+ 3h,...... என்ற கூட்டுத் தொடரில் (&ார்(1ற0௪771௦ 

நர௦ஜ 3100) இருப்பதாகக் கொள்வோம். அவற்றிற்குரிய 4 இன் 

மதிப்புக்கள் f(a), f(at+h), f(a+2h), f(a+3h),...... OH. y=f(x) 
(என்று குறிப்பிடுவதற்குப் பதில் ஏ என்று குறிப்பிடுவோமே 

யானால் 3இன் மதிப்புக்கள் பூ; படட பஜ நந. என்று 

குறிப்பிடப்படும். இவ்வாறு கிடைக்கப்பெற்ற சார்பின் மாறிகளையும் 

அவற்றிற்குரிய சார்பலன்களையும் கீழ்க்கண்டவாறு ஒரு பட்டியலில் 

எழுதலாம்.
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சார்பின் மாறி சார்பலன் 

x ; 5 ரீ) அல்லது y = Us 

a f(a) Ua = 

ath) f (a+h) Vath 

a+2h f (a+2h) ் பில் 

a+rh f (a+nh) Ua+tnh 

  

இப்பட்டியலில் இன் இரண்டு அடுத்தடுத்த மதிப்புக்களின் 

வித்தியாசங்கள் சமமாக யிருப்பதால் இப்பட்டியல் “சம இடை 

வெளிப் பட்டியல் ??. (table of equal interval) என்று அழைக்கப் 

படுகிறது. அச் Fu இடைவெளியாகிய % என்பது ** இடைவெளி 

HG * (unit of interval) அல்லது “: வேறுபாடுகளின் இடைவெளி ** 

(interval of differencing) அல்லது “பட்டியல் இடைவெளி :* 

(௩௨16 மர்வா!) என்று வழங்கப்படுகிறது. இந்த இடைவெளி Ax 

என்று குறிக்கப்படுகிறது. ் 

3-3 முன்வேக வேறுபாடுகளும் குறியீட்டுச் செயலிகளும் 
(Forward differences and Symbolic operators) 

மேலே பட்டியலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சார்பலன்களிலிருந்து 

f(at+h) — f(a), f(a+2h) — f(a+h), f(a+3h) — f(a4+2h)...... 
என்ற வேறுபாடுகளைக் கணக்கிடலாம். இவ்வாறு. அடுத்தடுத்த 

இரண்டு சார்பலன்களின் வேறுபாடு %, என்ற செயலி (௦061810) 

_ யால் குறிக்கப்படுகிறது. ஆகவே, 

A f(a) f(ath) — f(a) 
A f (a+h) f(a+2h) — f(a+h) 

A f (a+2h) = f (a+3h) — f(a+2h) 
க்க 6௨ ௨௨௪ ௦3௫ ௨௨௧௦ ௧௨௪ ee o62 266 pee ses 

॥ 
॥ 

- பொதுவாக, A f(x) =f (x+h) — f (x) ae. 

சார்பலன்களை * (புக்குப் பதிலாக ப, எனக் கொண்டால் மேற்கண் ட 

வேறுபாடுகளை 

A Ua = Us,4n — Us 

A Ustn = Us+on — Un+n 
A Us+omn = Un+sn — Us+on 

A Us “பட — Us |
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என்று | எழுதலாம். : இவ் வேறுபாடுகள் யாவும் முதல் நிலை 

வேறுபாடுகள் (First ௦0061 0446260685) என அழைக்கப்படுகின் றன. 

இவ்வாறு கிடைக்கப் பெற்ற முதல்நிலை வேறுபாடுகளின் தொடராகிய 

A f(a), Af(ath), Af(at2h), ee ரிபு வப், 

A f (a+nh) அல்லது, & Us கமி .& ட்டன 

க க 0 ம. இலிருந்து இரண்டு அடுத்தடுத்த முதல் 
நிலை வேறுபாடுகளின் வேறுபாடுகள் இரண்டாம்நிலை வேறுபாடுகள் 

(Second order differences) என அழைக்கப்படுகின்றன. இவ் 

விரண்டாம்நிலை வேறுபாடுகள் &,” என்ற செயலியால் குறிக்கப் 

படுகின்றன. ஆகவே, து 

A? £ (a) = Af(ath) — A f(a), 
A®f(at+th) = Af(at2h) — Af (ath), 

A? f(a+2h) = A f(a+3h) — A f(a+2h), 
ஒட க ட ட ட்ட eee erenee ses ee eee ee eer eee esse ee 

அல்லது, DS Us =A ஷர oa ale Us | 

் A3 Loe =A Us+on me DN ப 

10 = A Unt — A Uston 

பொதுவாக, A? f (x) = Af(x+h) — A f(x) 

Ye ன் 94 

॥ Zh Ux-+n - AU, 

இ தபோல்,  இரண்டாம்நிலை  . வேறுபாடுகளின் வேறுபாடுகள் 

மூன்றாம்நிலை வேறுபாடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அவை 

AS என்ற செயலியால் குறிக்கப்படுகின் றன. ஆகவே, 

, A$ Ux = A? Tien = A! Uy 
QC sGure, At Uy = A® Us4+, — APU, 

aS U; ன iN Deas, — கர்ப 

. பொதுவாக, A® U; = Art jeer — Av? Us. 

விட இடம் பேட பம் பவி உகர) ஆகிய வேறுபாடு 

களும் கப தரப்ப கரி மை » AU, ஆகிய வேறுபாடுகளும் 

மூறையே £ (2), 9, ஆகிய சார்புகளின் முதல், இரண்டாம், மூன்றாம், 
0ஆம் நிலை முன்வேக வேறுபாடுகள் (Forward, differences) 

என அழைக்கப்படுகின் றன, 

௭-8 டன்
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3°4 வேறுபாடுகளின் பட்டியல் (11௨01 of Differences) 

  

  

a, a-+h, a+2h, LBs «eae ஆகியவற்றைச் சார்பின் மாறி 

களாகக் கொண்ட *-1 (0) இன் சார்பலன்களின் முதல், இரண்டாம், 

மூன்றாம், wee coe vee நிலை முன்வேக வேறுபாடுகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு 

ஒரு பட்டியலில் எழுதலாம். 

சார்பின் மாறி | சார்பலன் காலு 1 தமல AS f(x) - 

x | y = f(x). 

a | f (a) 
A f(a) 

ath | £(a+h) A? £ (a) 
| A f (ath) A® f(a) 

a+2h f(a+2h) A? f (a+h) 
AN f(a+2h) A® f£(a+h) 

a+3h ~. £(a+3h) A? f (a+h) 
A f (a+3h) 

at4h |  £(a+4h) 
| 
i       
  

இப்பட்டியலுக்கு  “முன்வேக வேறுபாடுகளின் பட்டியல் ?* 

(Table of Forward Differences) story) Quut. இதை முன்வேக 
வேறுபாட்டுப் பட்டியல் என்றே அழைக்கலாம். இதில் 1(௨) என்பது 
(pstreranfl 2 mij (leading term) srsérmb, A f(a), A*f(a), ASf(a), 
.. என்பன. மூன்னணி. வேறுபாடுகள் (leading differences) 

- என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ப 

- இம்மாதிரி, 0) 1, 2, 3, 4 என்ற . மதிப்புக்களைச் சார்பின் 

_ மாறிகளாகக் கொண்ட ரூ என்ற சார்பலன்களின் முன்வேக 
வேறுபாட்டுப் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள.து. 
  

  

சார்பின் மா சார் 5 | றி ரம்பன் atts] AR wk A’ Ux 
x டட ஆ Ux : | 

0 Up 
. A Uo 

i . 10. LA? Us, 

8 ae AU, as" A’ Up 
2 Us, . ’ LS 1, 

ட்ப A Us, Ar vu, 
3 Us A? Us ் 

AU; : 
4 U,         
  

இப்பட்டியலில் Uy என்பது. முன்னணி உறுப்பாகும். ios Way 

கு கற... என்பன முன்னணி வேறுபாடுகளாகும். '
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- மாதிரி 46 

y=x? என்ற | சார்பின் முன்வேக வேறுபாட்டுப் பட்டியலை 

அமைக்கவும். 

x y=x? Ay A*y At 

0 0 

1 co 

1 ரீ 4 
3 0 

2 4 2 
5 0 

3 9 2 
7 0 

4 16 ன் ் 
9 

5 25         
  

ஆகவே, முன்னணி உறுப்பு 0 ஆகும். இருடி], A®%y.=2, 

சரு-0 ஆகியவை முன்னணி வேறுபாடுகளாகும். மேலும், 

இரண்டாம் நிலை வேறுபாடுகள் யாவும் 2 என்ற wore (constant) 

யாகவும், மூன்றாம் நிலை வேறுபாடுகள் யாவும் பூச்சியமாகவுமிருப் 

பதைக் கவனிக்கவும். 

3.5 பின்முக வேறுபாடுகள் (8க௦%ஈலார் 017௭06) 

a, ath, a+2h,...... storm erie worisars Qarasre 

y =f (x) இன் முன்வேக வேறுபாடுகளை 
Af (x)=f (x+h)—-f (x). | ரிக் 

என்ற சூத்திரத்தின் உதவியால் கணக்கிடுகிறோம். அதாவது, 
(0) இன் முன்வேக வேறுபாடு காண, % (0க்கு வலப்பக்கமுள்ள 

1 டேட்) இலிருந்து 1 (2) ஐக் கழிக்கிறோம். இதேபோல் 1 (3) இலிருந்து 
அதற்கு இடப்பக்கமுள்ள £ (௨--10)ஐக். கழித்தும் வேறுபாடு காண. 
லாம். இவ்வேறுபாடு ‘Meoraps Cougiir®’’ (Backward difference) 
என்று அழைக்கப்படுகிறது. . இத்தகைய பின்முக வேறுபாட்டைக். 
குறிக்க 7 என்ற குறியீட்டுச் செயலியைப் பயன்படுத்துகிறோம். 
ஆகவே, VE (x) =f (x) —f (s—h) 

sisreug, Vf (a-+h) =f (ath) -f(a) = Af (a) 
VF (a+2h) =f (a4+2h)—f (ath) = Af (ath) 
Vf (a+3h) =f (a+3h)—f (a+2h)=Af (a+2h) 

௧௪௨௪௨௨௨6௪௨ ௨௪ ௯ ௨௨௨௨௬௮ ௨௨௨ ௨௫ உ:உ 52௧ ௬94 ௪3௨௨ 9௨௨௪4 ஏ ௨௨ ௨ஒ ௨௨௪ ௨௩௪௪ ௨௨௪௨௩௮௩௨௬௨ 

VE வட) ௪ f (a-+nh)—f (a+-n—Ih) =f (a+-a=1h)
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apie eu வேறுபாடுகளைப் போலவே, பின்முக வேறுபாடுகளின் 

முதல், இரண்டாம், மூன்றும்... உம்ம் நிலைகள் முறையே 
57%) eee 7ம் என்று குறிக்கப்படுகின் றன . ஆகவே, 

Vf (x) =V f (x)—V F (x—h) 
V7 3f (x) = VF (x) — 731 1) 

yt (x) =Vuif (x) வருமாம் ஜி (x—h) 

மேலும், Vif (at+2h)=V f (a+2h)—V f (ath) 
| =A f (ath) —A f (a) 

= A? f (a) 

V3 f (a+3h)=V? f (a+3h)~ V2 f (a+2h) 
=[Vf£(a+3h) —Vf(a+2h)]— A?2f(a) 
= Af (a+2h)— Af (a+h)— A?®f (a) 
=A’ f(a+h)—A?f (a) 

=A? f (a) 
இதுபோலவே, Vif (a+th)=Aé f (a) 

_ W5f (a+5h)= As f (a) 

V2» f (a+nh) =A? f (a) 

பொதுவாக, V2 f (x+nh) =A f(x) 

அல்லது, ரரி 00) =A®f (x—nh) என்பது ட.ஆம் நிலை 
பின்முக வேறுபாட்டிற்கும், ௨-ஆம் நிலை முன்வேக வேறுபாட்டிற்கு 

முள்ள தொடர்பினைக் காட்டுகிறது. 

3.6 செயலி-ந (Operator-E) 

a, ath, a+2h....... என்ற சார்பின் மாறிகளைக் கொண்ட 
91 (0) இன் சார்பலன்கள் £ (ஐ), £ (௨4-10), £(௨--2ம....... ஆகும், 

இவற்றுள். ஏதாவது ஒரு சார்பலனிலிருந்து அதற்கு அடுத்த 
சார்பலனைக் காண 7 என்ற செயலி பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

உதாரணமாக, E f (a) =f (a+h), 

Ef (a+h) =f (a+2h), 

E f (a+2h) =f (a+3h), 

5.௧4 ௪௨ ௪௦௧ ௧௪ ௨௮௦4
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பொதுவாக, E f (x) =f (x-+h) 

மேலும், Ef (x) =E [E f (x)]=E[f («-+h)]=f (x+ 2h) 

Ef (x) =E [Ef (x)]=E [f (x+2h)]=f (x+3h) 

இதுபோல், Ef (x) =f (x+4h) | 

Ef (x)=f£ (x+5h) 

Our gers, Ef (x) =f (x+nh). 

3.6.1 க்கும் க்குமிடையேயுள்ள தொடர்பு : 

வரையறைப்படி, Af (x)=f (x+h)—f (x) 

ஆனால், %£ (0) ம (ம) 

ஆகவே, கமீ-%14 (x)—f (x) 

E f (x) =Af (x) +f (x) 
=(A+1) f (x) 

இருபக்கமும் £(0)ஐ நீக்கிவிட, E=A+1 என்ற குறியீட்டுத் 

தொடர்பு (Symbolic relation) அல்லது செயலிச் சமன்பாடு 

(Operator 6001021100) கிடைக்கிறது. 

அதாவது, ரூ.1 

A, E என்ற செயலிகளுக்குத் தனியே எந்தவிதமான பொருளும் : 

கிடையாது. அவை ஏதாவது சார்பினைச் சார்ந்து செயல்படும் 

போதுதான் அவற்றின் சரியான பொருள் விளங்கும். 

QsiGure, Vf (x)=f (x)—f (x—h) 
=E f (x—h) —f (x—h) 
= (E—1) f (x—h) Sew. 

3.6.2 ௩, ௩ என்ற செயலிகள் இயற்கணிதத்தின் மூன்று 
அடிப்படை விதிகளையும் பின்பற்றுகின் றன . 

(i) um&L@ of) (Distributive Law) 

Al fi (x) + fo(x) +£5(x) + ......]= Af, (x) + A f(x) + Atg(x) +...... 
E [f:(x) + fa(x) +£5(x)+......]=E f(x) +E fa(x) +E f9(x)+...... 

நிரூபணம் ;-- 

AL Fa(x) 4-௫ 4-%(04...] [கடவு 4 ஒடு 460 வ-00 4... 
— [fi (x) + fo(x) டிய... ] 

5009-6140 6614 நறு -ஒல14... 
= Afi (x) + Afa(x) — Afs(x) ead che Se
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இதுபோல், 

% [6 90-%09)-%5(9-...] எக்க) “ரகர அடி 4... 

=E f\(x)-+E fo(x) +E fg(x)+... 

(ம) பரிமாற்று விதி (மாறிலியைப் பொறுத்த மட்டும்) 

(Commutative Law) 

௦ என்பது மாநிலியானால், 

Alef (x)]=c Af (x); 

E [c f (x)]=c E f (x). 

நிரூபணம் :-- 

Alc f (x)J=c f (x+h)—c f (x) 

=c [fx+h)—f (x)] 

=c Af (x) 

E [cf (x)]=c f (x+h) 

| | =c E f (x) 

(iii) அடுக்குகளின் விதி (Index Law) 

mM, Nn என்பன நேரெண்ணானால், 

Am Anf (x)= Amt £ (x); 
நூ, E'f(x)=E" f(x). 

நிரூபணம் :-- 

A™ At f (x) =[A.A-A...m தடவைகள் ][ 4. %. கூ... ௮. 

_... தடவைகள்] £ (x) 

=[A.A.A...(m-+n) தடவைகள்] 1 (2) 

= Am+n f (x). 
m ° + 

. இதுபோலவே, & . Ef (x) =E- f ய) என்று காட்டலாம். 

குறிப்பு 1 க 0 என்பது ஒரு. நேரெண்ணானால், 

A~™, Am f (x)=f (x); 

ந. ந £(x)=f (x). 

குறிப்பு. Ef (x—h)=f(x) 

“2 £(@-h)SE f(x).
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குறிப்பு 3. ஏ*ஐ-௬-1) 2-1 என்று நாம் அறிவோம். ' 

. Vf (x)=(B-1)E f(x) 

=(EE —E )f (x) 

_9 BILE 

“குறிப்புக். ந AF&)SE [f (xth)—f (x)] 

=E f(x+h)-E f (x) 
=f (x)—f (x—h) 

வ் ் ட் 

மேலும், AE f (x)=A [f (x—h)] 

=f (x)—f (x—h) 

“1 “1 
WE - Af (x)= AE f(x) 

al -1 
i Be ia fA =AE 

A 3 
அல்லது, ஆ கர அம் இ 

3.6.3 ॥-ஆம் நிலை வேறுபாட்டைச் சார்பலன்களின் கோவையாக 
மாற்றுதல் ப ப 

1-1 என்று அறிவோம், 

Af (x)= (E-1) f(s). | 

இப்பொழுது, 37 (x) =Af (««+h)—Af (x) | 

=f (x+2h)—f (x+h)—{f(x+h)—f (x)} © 

=f (x+2h)—2 f (x+h)+f (x) 

=E f (x)—2 Ef (x)-+4£ (x) 

=(E—2 E+1) f(s) 
=(E—1)? f (x) 

A’ f (x)=A.A? f(x) 

| =(E—1) (E—1)° f (x) 

(19870. 

இதுபோல், &4£(ஐ-1)42 மூ...
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பொதுவாக, 

A®£ (x)=(E-1) £ (x) 
n on n- n 2 n ரூ டர பஞ் “ப... 3 12 

n n n-1 n n-2 n 

=E f(x)— GE f(x)+ GE f(x)—...4+(-1) f(x) 

=f(x+nh)—"C,. f(x+n—Ih)+"Cy f (x+n— n—2h) 

ns eamwane +(—1)" f(x) 

குறிப்பு : 

| க U,=(E—1)" Uo 

n n-1 n-2 n . 

நடு ஆ படு நூ... டு, 
் n 

=U,—2C,; 0 ம, எதுவித கிடு 4(--1) U, 

தேற்றம் 
ஒரு ஈ-ஆம்படிப் பல்லுறுப்புக் கோவையின் 0-ஆம் நிலை வேறு 

பாடுகள் மாறிலியாகவும், (௩--1)-ஆம் நிலை வேறுபாடுகள் பூச்சிய 

மாகவும் இருக்கும். 

நிரூபணம் ₹ 

F (x)= ap X® +a, xB 1+ ag RP P+, 4-௨. என்ற -ஆம்படிப் 
பல்லுறுப்புக் கோவையைக் கருதுக, : 

சிர் (விம் (ஊரந). 

= [ao (x+h)*-Hay (bh)... ban] 
[ag XB ஹு ஜி... +a] 

அட (மிட்டு... )-+-a, [x2t-+-(n—1) x22 h+...] 

4... -க-- [80 2-௨ உட்ப), க] 

sag n k xno [ao OP) h® +a, (it) டே h] குதி 

ன eoveee [3 h2+a, ho-l+ evans s +an-1 h] 

=b, x21+b, x8 +o... + Dy எனக் கொள்க, 

by =p nh, bg= ag "Cp 18 வரா Cyh iste ene நன் பள என் 3 ் | 

‘ng Ga, Af (x) ererug: gm (n—1)- sag fie ad பல்லுறுப்புக் ் 

'கோவையென்பதைக் காண்கிறோம். இதுபோல், 

கூரி கம் போற ௫00. உடலு 
[0 கய ந)... -+b,|— 

பிதர eT Bs =e ர்! ot Pal ;
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_ந, (ஜோரி மாம பை நட... நடு 
+ Dg (xn-2-Ln-3 Cy xn-3 h+ 5௧௧௨௨௧ +hn-*) 

—(b; xe-t+tebg xP? +b,) 

நம x2? h+[b,-2-! Cy h?-+b,-2-2 C, h] x23 

ண பா. 4 [19 h®-l+b, he-2-+ ...- Dp-4 h] 

= (Cy, x2-2+C3 x2-3+....., +C, Tors area. 

*. Cg=by-"-1 Cy h=agnh (n~1) h=ayn(n—1)h%. ஆகவே, 

A® f(x) என்பது ஒரு (1--2)-ஆம்படிப் பல்லுறுப்புக் கோவை 

யென்பதைக் காண் கிறோம். 

இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து செய்தால், 1 (3) இன் 

3-ஆம் நிலை வேறுபாடாகிய &” £ (x) என்பது ஒரு (௩--)-0 படிப் 

பல்லுறுப்புக் கோவையென்பதைக் காணலாம். அதாவது, f(x) 

இன் ny fe வேறுபாடுகள் ஒரு மாறிலி யென்பதைக் 

காணலாம். 

மேலும், க௩2(ஐ9-௨௩(-1) ௫-ஐ.....21. ௩ 

௨0 0! h. 

மற்றும் 3-ஆம் நிலை வேறுபாடுகள் யாவும் ந்க்க்ஸ்காணிர்ப் 

பதால், அதற்கடுத்த (௩--1)-ஆம் நிலை வேறுபாடுகள் யாவும் 

பூச்சியமாகவும். 

அதாவது, ௬73 £(09-0. 

குறிப்பாக, 1 (20), ந-1 எனக் கொண்டால், 

கனை! ஆகும். 

மாதிரி 47 

வேறுபாட்டு இடைவெளி % என்றால் 1,522-2 3 இன் 
இரண்டாம் நிலை வேறுபாட்டைக் காண்க. 

U, = x?+2x+3, 

AU, =Ux4+n—Usx 

=(x+h)?+2 (x+h)+3—(x?+2 x+3) 
= x32 hx+h?+2 x+2h+3--x?—2x-—3 

=2hx+h?+2h 

A? Ux =AUx4+n— AUx 

- =2h (x+h)+h?+2h-—(2 hx +h?+2 h) 

==2 h3, 

ச்
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மாதிரி 48 

வேறுபாட்டு இடைவெளி 1 ஆனால், Ux=x (x—1) (x—2) 

(௩-3) இன் நான்காம் நிலை வேறுபாட்டைக் காண்க. 

- U,=x (x—1) (k—2) (x—3) 

AUs=Uxg41—-Usx 

=(x+1) x (x—1) (x—2)—x (x—1) (x~—2) (x—3) 

=x (x—1) (x—2) [x+1-—x+3] 

=4x (x—1) (x—2) ் 

கூப், AUs4+i1—AUs 

=4 (x+1)x (x—1)—4x (x—1) (x-—2) 

=4x(x—1) [x+1-—x+2] 

=12x (x—1) 

Ab Ux= A? Ux41—- A? Ux 

=12 (x+1) x—12x (x—1) 

=12x [x+1—x+1] 

=24x 

Af Ux =A? Ux41— A Uy 
=24 (x+1)—24x 

= 24, 

மாதிரி 49 

| வேறுபாட்டு இடைவெளி 2 ஆனால் U,=2 x8~—7 x2+x—1 Qsir 
மூன்றாம் நிலை வேறுபாட்டைக் காண்க. 

U,=2 x8—7x2+x—] 43° 

AU; =U x42—Ux . 

=2 (x+2)8—7 (x+2)?+(x+2)—1—(2 x8—7 x?+x—-1) 

=(2 x8+5 x?—3 x—11)—(2x3—7 x2+x—1) 

=12x?+4x—10 

3 Uxz=AUs+a— AU, 

= 12 (x+2)29—4 (x+2)—10—(12 x8— 4 x—10) 

=(12x2+44x+30)—(12 8—4x—10) 
=48x+40 

APU; = A*U x42 — AU; 

2 48 (x+2) +40 — (48x+40) 

= 96 ்
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மாதிரி 50 

Af (x) g (x) = f (x) Ag (x) +g (x+h)Af(*) என்று 
நிரூபிக்கவும். (சென்னை 61 செப்.) 

A f(x) g (x) = f (x +h) g (x+h)—f (x) g(x) 
= g(xt+h) [f (x+h)—f(x) +f(x)]—f (x) g (x) 

= g (x+h) [f(x+h)—f(x)]+g (x+h) f (x)— 
f (x) g (x) 

= g(x+h) Af (x)+f(x) [g (x+h)—g (x)] 
. = g(xth) Af (x)+f(x) A g(x) 

மாதிரி 51 

க க-௭ர்1.-௭ என்றால் ௩௩ உஐக் காண்க. 

(சென்னை 69 செப்.) 

இப்பொழுது, கூசா 

a கே: ext1— A e& 

(eX+2— ex+1) — (ex+1— ex) 

ex+2_ 2 exti+tex 

eX (e?— 2e+ 1) 

ex (e—1)2 

h
u
 

d
t
 

U
b
 

td 
to
n 

a 

A3 ex A? exti_ ௧8 ex 

ext+1 (e—1)?—ex (e—1) 
ex (e—1)2 (e—1) 
ex (e—1)8 

இதுபோல் At eX = ex (e—1)4 
A> eX = eX (e—1)5 

பொதுவாக, A* eX = eX (e—1)x. 

மாதிரி 52 
A? AP Us 

(2. ) Us, Eu. - ஆகிய இரண்டுக்குமுள்ள வித்தியாசத்தை 

விளக்குக, 19, ஆனால், அவற்றின் மதிப்புக்களைக் காண்க. 

(சென்னை ?60 ஏப்.) 

A? A? 
a 1-இல் 1. என்ற சார்பலனில் = என்ற செயலியைச் 

௦4 3 - இல் 0, என்ற சார்பலனில் 
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ம என்ற செயலிகளைத் தனித் தனியே செயல்படுத்திக் கிடைக் 

கும் மதிப்புக்களின் விகிதத்தைக் காண்கிறோம். 

A? ழ் 

இப்பொழுது (4) Us ஊர. ய 

ஆனால் ௩-1], 

(=) U, = (E-1) E.. U; 

9 -1 

=(E-2E+1)E U, 
“1 

= (E-2+E ) Ux 
-1 

~EU,-2U,+E U, 
= Us41—2 Ux+ Ux 

சில் Ux Uxs42—2 Ux4i1t Ux 

  

ல், = 
to : EU, Ux-+1 

9 8 
ஆகவே, (=) x ee ஆகிய இரண்டும் சமனற்றவை என்று 

காண்கிறோம். 

9 
இப்பொழுது 053 ஆனால், (= U,=U,41—-2 U,+U,-; 

  

5 ் 
(=) x3 = (x-+1)5—2x8+(x—1)8 

= Gx 

A? U; _ 0-2 ப 10 

EU, Uys 

கல. _ (98200 080௮ 
நல். (x+1)8 

6 (x+1) 

(x+1)8 

2 7 8 

“உ கோரம்)? 

  

x இ 9 
ஆகவே, ... (௩) பிம் ௪௭ = டர் என்று காண்கிறோம். .. 

் : : x
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மாதிரி 53 

ட டக கூ கூ 04. =U,+7C, A? U,—14 

Cy Ad Ugnat «+ ++ creirgy Peptides. 
(சென்னை *66 ஏப்., *69 ஏப்.) 

இடப்பக்கம் => Us EXC, AE Up +*C, LA? 142 ய eeees அரத 

= [14+*C,; AE+*C, (AE)2+....] Us, 

~ (1+ AE) Uy 

= (1+AE) EU, 
x 

1+AE - {") v, 

  

|| 

= (14 A°E ) U, ) 
= (1420, APE +20, ALE +...) Uy 
_ு 40 ௧8 மடிக்க ற... 
பக 0 பாடக் பிப்... 

மாதிரி(54) 

1 1 3 | 
| U,- 520 1 “78 At ம... எவவ Cee woes = Ld 

1 [் 
ர: க் + ஆக” ௩ கா கட என்று நிரூபிக்க. 

(சென்னை £67 ஏப்,, £69 ஏப்.)
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ஈருறுப்புத் தேற்றத்தின் (11001181 (11௦02810) படி, 

உணட த(இ (அ-டுச 
1 [ஐ “Pp = 

ன +— — } —_— ட) [ப் -2) 2 க 

37 ( மு ( q q J 

ட் 
3 

_,;_2 1 (2-9 p(p+q) (p+2q) ae “டர் ஐ. 2078) = jg சர — 

~,; -P (7), Pera et _y_\? _ p(p+q9) (p+2q)/_y \° 
7 ரத 0 of q 

ES லை கிதை (1) 

இப்பொழுது, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் இடப்பக்கம் 

[ 1 3 
=U; — 8 A? U,-i+ 3 * 764“ பகா. அட கடக உஉடி 

நம தத்ர ற அல் இடக்கு டட = x 8 xt 8 16 | அனை 5) 

1 1 
1 /A?E 13 (A? E 3 

= | bas) ர | 8 ) ட்ட [ட (2) 

இதில் அடைப்புக்குள்ளிருக்கும் தொடரை சமன்பாடு (1) உடன் 

ஒப்பிட, 
டம் 

  

p=1,q=2, a = A என்று காணலாம், 

உகர 
2... 8 

-1 
‘ AIB- > A’ 

மேலும், z = a 
2 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் இடப்பக்கம் 

- (4 
இ 1/9 

ப க்கட தங. : oe yeas
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-| 017௧] ம, 
41. 

2-+- A 2 ] 1/2 

(1) வ * 
4 4 

ms (=) E? U, 
2 

டத் 
= (+9) EB U, 

. 2 

9 3 
= (oF ee sevens y+ Ua 

= 1-4 5 AUstia + TAU e419 gd! ப யரா... 

மாதிரி(65) 

2 ப - ரன் டு Us+e ச Lees ft xaetmes 64 ) 

| 

ர். தக 13- 1 | 
‘ “பி தக U;x-3 tay _ ga M* Uy—$ 

= என்று காட்டுக (சென்னை °68 sei.) 

] : 1-3 [ 
வலப்பக்கம் “0. கப. oT’ gr A* ee 

1/9 1 A? _-3/8 14 சகட 
=E U-> FH: stop RE Un 

a ue 1 பூ LF உட டம் (இஃ (ஜி. வ] 
~1/2 A? 1/9 ள் 

=E U, (leg a) (or Si 44 Boban) 

=1)2 9. -1/9 ட்ட U, (=a E+A ம் 

1/2 —1)27-1/2 =— / Us a 1) | / 

-1 4-1/2 
BU, (B+ 1) 4 | 

-1/9 12 18. 
=E  U, (டட ஜிய நி 

ப்பு ர
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- 21-௩௩... ய. 

_ ௨௫, நாமா... ) 
= Z (U,—Ug41+ Us4e—Ux43+ ee erecece ). 

மாதிரி 56. 

A Sin x - 51% (61) - 50% என்றால் A” 10% ஐக் காண்க. 

(சென்னை ?69 ஏப்.) 

A Sin x = Sin (x+1)—Sin x 

= 2 cos (x+4) + Sin} 

. 1 ‘ [ T oo 28in >" Sin («+ mt S| 

A®Sinx = A Sin (x+1) — A Sinx 

|| 

[ ர 
2 Sin Z| Sin( x+1+ >t 5)- 

2 

Sin ( x+ La (x+5+5)] , 
~*~ 

a2 I ot ழீ = 2 Sin > 2 cos ( x+1+ 5) - Sing | 

= (28ing) lees a 2 

= (2 Sin — 2): Sin 1540 (++ 5 )} 

‘fe 
2 

வ 
2 

- இதுபோல், A’ Sin x (28 ing) Sind x+3 (5+ 
a 1 2 

A‘ Sin x= (2 Sinz) fe x-+4 tS -b e
a
 

௫929௨2௨௦44 ௨4௨௨4%௨௭%49௦௨௪ ௪௨௨௪௪௨ ௪௪44௨94௨௨௨ ௨௮2௨௧௨௨௦24 ௨௨௨௨௪௨௮௨௫௪ உ ௬௨ 

[ள
்
 

மாதிரி 57 

(க (017, aman Oise Us, Cpe erage AU 
ஐக் காண்க, பர ~
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இங்கு 3-இன் மதிப்புக்கள் 0, 1, 2, 3, 4, 5 ஆகும். எனவே 1. 

A Up= (E ee 
3 2 

=(E 50) E +5C, E —5C3 E +5C, E—1) Up 

4 8 9 
=(E —5E +10 E —10E +5 E—l) Up 

5 4 3 2 
=E Up—5 E' Up +10 E Up—10 E Up +5 E Up—Up 

=U;—5 U,+10 U3—10 Up,+5 U,— Uy 

=0—5 (32)+10 (49)—10 (27) +5 (7)— 

=0—160+490—270+35—2 

= 93. 

மாதிரி 58 

1.-2,,-4,0 10, 0,-22 என்றால் 1], இன் மதிப்பென்ன? 

மொத்தம் நான்கு. மதிப்புக்கள் . கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஆகவே, 1. ஐ மூன்றாம் படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையாக 

வைத்துக் கொள்ளலாம். ப 

திய O20 

re At U,=0 

xorg (E—1)4 U,=0 

(EB —-4E 46 E —4E41) U,=0 

EU,—4E U,+6E U,—4E U,4U,=0 
aor agi, Us—4 Us +6 Us—4 Uz +Ui =0 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களை இதில் பிரதியிடவும். 

22—4 (10) +6 (4) —4 Ug+2=0 
64 U,=0 

U,=2. 

மாதிரி 59 

U,+Us=x, U,+U,=y, பத மப என்றால் U, 

ஐக் காண்க. (சென்னை 64 ஏப்.) 

5 ஙு, ஐ ஒரு ஏழாம் படிப் பல்லுறுப்புக் கோவையெனக் கொள்க; 

ட். 2 AS 9-0: | ‘ ண்
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அதாவது, (%--1)5 ப;-0 

8 டர் 6 5 4 3 
(E —8C,E +®C,k —8C,E +8CyE —8C;E 1807 - (டிய 11) ப 

8 7 6 5 ம் 3 

E Up—8 E Up +28 E Up—56 E Up +70 E Up—56 E Ug+ 
2 

அதாவது, U,g—8 U, +28 eee U;+70 U,—56 Us+ 
28U,—8 U;+U)=0 

(Uy + Us) —8(U,+ U;) + 28(Ug+ Us) —56(Ug+ Us) + 70U,=0 

இப்பொழுது, கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புக்களைப் பிர தியிடவும். 

x—8 y+28 z~—56 t+70 U,=0 

56 t—28 z+8 y—x 
பன 70 

பயிற்சி 12 
1 2 ர 

1. சொண்டு நத என்றால் AUs-M& காண்க. 

2... கீழ்க்கண்ட சார்புகளின் முதல் நிலை வேறுபாடுகளைக் காண்க : 

x x 
(i) e (ii) cos nx (iii) x (x—1) 3 

  

8. A log Ux=log(1+55%) என்று காட்டுக, 

4. a[t8]- — & (x) Af (x)—f (x) Ag (*) 
g (x) g (x) g (x +1) 

A?\ _.. E (ex) 
5. (=) eX, Ae ot 

  

6 என்று நிரூபிக்கவும். 

6 Up=—4, Uy=—2, Uz=220,, Us=546, Usg=1148 என்றால் Us, Us 
ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைக் காண்க. 

(5100-0, &₹ 0,-0 என்ற சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும்,). - 

7. A’ Sin (ax+b)= (2 Sin =) Sin [ax+b+5 > ப்ர) [என்று காட்டுக 

(சென்னை 765 இல் ), 

   see wr டக [இன் மதிப்பைக் காண்க, (சென்னை ”61 ஏப்., 163 செப் 5 

பங்கினன் அர படட ஹப அர ‘ Ll ந ஓ: 92% “ese "Pax 1 (1—x)? 1” (=x) 1 

ஆஃப் என்று காட்டுக, . (சென்னை ?09 செப்.)
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ஷ் 9 x? 
10. apX—a,X?-+ agx® —agx? 4 “ட்ட 5 Aart A “0௫225 

ns sami oes என்று காட்டுக. (சென்னை ?70 ஏப்.) 

1, ௭ (மகப் AlU en o baUp tet U2 5, தன் வைவ் 

என்று காட்டுக. (சென்னை ?69 செப்.) 

12. £5) என்பது %-இல் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையென்றால், 

oO xr 
5 f(r) > © ok ET க £(0) என்று காட்டுக, 

r=0 r==0 ** 
(சென்னை எம்.எஸ்ஸி. 09 ஏப்.) 

3.7 பூச்சியத்தின் வேறுபாடுகள் (018௭௦௨ ௦7 22௦) 

2. என்ற சார்பில் 3-0, 1, 2... என்று பிரதியிட 0, 1”, 

இ றைற் என்ற சார்பலன்கள் கிடைக்கின்றன. இச்சார்பலன்களின் 

வேறுபாட்டுப் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள் ளது. 

  

  

ஆ ஹரி AXP கலை சிம் 

1) 

0 

Dp D 1 

ற p p 2 op 

4 Al —A0 =A 0 

3 p 2 3 9. _1 Ee Atl —A O=A 0 

p bd ந 1 

5 A2 —Al =A3l 
D 3 2 p 8 தட லய கூனி ககட்ட 

3.3.) AS AHEAD 
‘ Pp op dp 

| 4—3 =A3 
. 3 

4) 4 
  

ட மேற்கண்ட பட்டியலில் காணப்படும் AO. A? 0”, Ae ர: 

என்ற முன்வேக வேறுபாடுகள் யாவும் பூச்சியத்தின்' வேறுபாடுகள் 

(differences of-zero) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ௩.ஒரு முழு
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எண்ணாகயிருப்பின் ர i இன் பல்வேறு மதிப்புக்களைக் காணப் 

பயன்படும் வாய்பாடு கீழ்க்கண்டவாறு பெறப்படுகிறது. 

ப் ் p மர 
Ax: =(E-l) x 

வ 2 1 1) 

=E x ௨0௬ x ட்ட: Mls +(—1)2x 

வேறுபாட்டு இடைவெளியை 1] எனக் கொண்டால், 

pp 0 19 po np 

A x =(x+n) ~—2Cy(x--n—1) + 9Co(xfn—2) =... +(—1) x 
இப்பொழுது 2-0 என்று பிரதியிட, 

i 0 p நூர் 1) 

க் 0-0 ௩-1) பிஇ eee (1) அப) 
ச n 

+(-1) 0 

Dp" ற p ந p 

=n —"C;(n—1).+"2Co(n—2) —..,... +(-—1) nl 

இவ்வாய்பாட்டில் ௩-1, 2,3....... என்று பிரதியிட பூச்சியத்தின் 
பல்வேறு. நிலை வேறுபாடுகளும் கிடைக்கின் றன. எடுத்துக்காட்டாக, 

1-4, ந-5 என்று கொண்டால், . 

ர i & 5 5 5 

A410 =4 — 40,3 + Ug 2 — 40 1 
= 1024—972 +192— பட 

| 240 | 

குறிப்பு: %-இன் எல்லா முழு எண் மதிப்புக்களுக்கும் | 
“pf " 
A “xn =0 ஆகையால் ௩2 ற ஆகயிருப்பின் க்் =0 0 

ஆகும். ற ஆனால், | 
n p n : Re} n-1 nu ‘A 0 =n9—2C,(n—1) +2Cy(n—2) — 2... +(—1) onl 

3.7.1 ysAugdler Cugun@schler owes தொடர்பு 
(Recurrence relation between differences of zero) 

. A ‘x வட்டி ”_uCh(xen— i)? படட 2 — 

இப்பொழுது ஐ (௩-1) sa ஐ (p= 1): eee கற்றலும். 

ர அர். 

x “கட்டு ; — "Cota 2) 
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இச்சமன்பாட்டிஃல் $- 1 என்று பிரதியிடவும். 

  

= ye i p—1 a 

கமய விடய) பவட ம “.... ப 
ட ஆலு ஆஷ் 9-1. 

ட்டு மட்டி பே ற் 
=n? _(n—1)P + ee n— ஊ.......... 

| nat! tanta (a4 கட்ட 9 Bn 
ய் p p 

ட் 50, ௫19 பங ௫-9 3. வவ 
n p 

n ந் நு 

3 சிட்டி க்ர்து “ம் 
n-l p-1 

=nA E 0 

1 n-1 ந் 

=n A. -(1+A).0 
n-1 pol 

=n(A: +A)0 
n Dp n~1. p-l p-1 

asrug, A O=n(A 0 +A"0. ) 

இம் மடங்குத் தொடர்பு **டீ மார்கனின் வாய்பாடு?” (௪ 

Morgan’s formula) srotr mi வழக்கப்படுகிறது. இவ் வாய்பாட்டைக் 

கீழ்க்கண்ட அமைப்பிலும் மாற்றி எழுதலாம். 

n p ந. றம் p-1 

AO n(A 0 +A"0 ) 
ni . al 

~ nl pol n p-l 

  

~"(n—1)j! + 
  

3,7.2 ௩0" இன் மதிப்புக்களின் பட்டியல் 
உட 

A® OP =n?—n (n—1)?+ a=) a 2)"— aicrwraninte 

n=0 a P- -யின் எல்லா முழு எண் மதிப்புக்களுக்கும் 

eee Om Sd 0 =0 ae: 

மேலும், % AX வேடு 3 "என்ற தொடர்பில் கவர் என்று 
தடி ற-யின் எல்லா முழு எண் எதப்புக்களுக்கும் 

ao வந் ௮] ஆகும்.
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மேலும், n>p Dp(onjsv AX x? =0- 

1 9 8 
ஆகவே, ௩30-380 -கூ40 ...... = Or 

.... மேற்கண்ட மதிப்புக்களின் உதவியால், n, p ஆகியவற்றின் 

பல்வேறு மதிப்புக்களுக்குரிய ௩5 0”_யின் மதிப்புக்களைப் பெறலாம். 

| 1 ் p p-l v= ள் . 

இப்பொழுது, ௩௫ 0-௩ (௨0 411 ) என்ற மடங்குத் 

தொடர்பைக் கருதுக. 

2 1 + 
n=2,p=2 ayer, A20 =2(A*?0+A0) 

௨0041) - 2. ll 

2 9 

2(A20 +A 0) 
2 (241) =6 

| n=2,p=3 gen, A?0 

I 
| 

Z: + 

3 (A230 +A20) 
= 3(0+0) =0 

n=3,p=2 apes, A 0 

॥ 

2 2, 

3 (A? 0 +A20) | 
= 3(0+2) =6 

n=3, p=3 sper, A? 0 

"இவ்வாறு: ௩0? இன் எல்லா மதிப்புக்களையும் பெறலாம். ற 
ஆகியவற்றின் சில மதிப்புக்களுக்குரிய. பூச்சியத்தின் வேறுபாடு 

களின். பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.. 

dD D 1 Dp Dp 

254 5796 40824 126000 

p AO A?0 30 440 &50 

1 1 0: - 452 0 0 
2 ர் தாட தய எரி 0. 0 
3 1 6 பதி 0 0. 

ee 14: :: 86 24 0 
5 1 30 150 240 - 120 
6 1. 62 540 1560 1800 
7 1 1 26 1806 8400 16800 
GOS] 

  

மேற்கண்ட. பட்டியல் மதிப்புக்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு.
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n=2, ற-4க்குரிய வேறுபாடு AO ஆகும். இது 4வது 

நிரையில் (1௦8) 3வது நிரலில் (௦௦1020) உள்ளது. இதன் மதிப்பு 

14 ஆகும். இம் மதிப்பைக் கீழ்க்கண்டவாறு பெறலாம். 20” 

இருக்கும் நிரைக்கு முந்திய 3வது நிரையில் இரண்டாம் மூன்றாம் 

நிரல்களில் முறையே 1,6 என்ற மதிப்புக்கள் இருக்கின்றன. இம் 

மதிப்புக்களின் மொத்தம் 1--6--7 ஆகும். இந்த மொத்தமாகிய 

7ஐ ௩-2 ஆல் பெருக்கினால் &304*இன் மதிப்பு 7)42-14 என்று 

கிடைக்கும். இவ்வாறு, 

20 =2 (1+14)=30 

A =2 (1-+30)=62 

A80 =3 (30 +150) =540 

௩40 =4 (540-4 1560) = 8400 

A80 =5 (8400+ 16800) = 126000. 
இம் முறையைப் பின்பற்றி 40” இன் எல்லா மதிப்புக்களையும் 
பெறலாம். 

3.7.3. பூச்சியத்தின் வேறுபாடுகளின் பயன்கள் 

1. ஹப் பூச்சியத்தின் வேறுபாடுகளைப் பயபடுத்தி 0” இன் 

அடுத்தடுத்த வேறுபாடுகளைக் கொண்ட தொடராக எழுதலாம். 
எவ்வாறெனில், 

.. £ (eto) =f (x) +Cy A f(x) +"Oy APL (R) +... ABER) 
இச் சமன்பாட்டில் ₹-- 0, 1-1 எனப் பிரதியிட்டு பஜ” % ஆக மாற்ற, . 

(0) -12(0) 430 கம(0)450 க57(0)4.....க்ரரி(09. 
இப்பொழுது, 1 (0) 22 எனக் கொண்டால், 

p p 1 ப P. Dp 

x =0 +5C, A 0 +5Cy A%0 4......49C, A 05 
| . . .Dtl p pt? ற 
aOeorsic, x=n>p Bmp A 0, A O செ 

எல்லாம் பூச்சியமாகையால் மற்ற உறுப்புக்கள் .யாவும் மறைந்து 

விடுகின் றன. 

2. பூச்சியத்தின் வேறுபாடுகள் ந! க்கு. ஒரு வாய்ப்பாட்டை 
அளிக்கிறது. 

எவ்வாறெனில், 

nn owen n-.. n-1 n 
A 0 =ne—2Q; (n= 1) > Cy (n—2) — 4+ (—1) °° ml.
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n nt : 

மேலும் A 3.௬ / ஆகவே, A 0 7 ஆகவே, 

n n n 
ni=n —1C, (n—1) +2Q, (n—2) —“ 900 ose sa¢ 

3. Fv apeapirar Ggritacr (finite series), pyofoors 
OQgsriiaer (infinite series) QAwopist mlOQS Asronaaarey 
பூச்சியத்தின் வேறுபாடுகளின் உதவியால் காணமுடியும். 

4, பூச்சியத்தின் வேறுபாடுகளின் உதவியால் புள்ளியல் 

Ligeisveonissr (Statistical distributions) usa பெருக்குத் தொகை 
களைக் (::000015) காண முடியும். 

எடுத்துக் காட்டாக, ற, ர என்பவற்றை முறையே வெற்றி, 

தோல்விகளின் நிகழ் தகவுகளாகக் (01௦181111118) கொண்ட 

f (x) =n ie p* qu-= 

என்ற எருறுப்புச் சேர்க்கைப் பரவலைக் (13100ர்௨1 distribution) 
கருதுக. இங்கு ற--0--1 ஆகும், இப்பரவலில் % இன் மதிப்புக்கள் 

O, 1, 2, 3, see 000 _,௰ ஆகும்... இதன் 21-ஆம் நிலை விலக்கப் பெருக்குத் 
தொகை (5-ம் ௦022 10010607) யைக் கீழ்க்கண்டவாறு பெறலாம். 

பூச்சியத்தை ஆதி. (௦ாதயியாகக். கொண்ட 1.ஆம் நிலை 
விலக்கப் பெருக்குத் தொகை 

11 
நம நெரி 0 | 

= 0 F(O)+1 £(1)42 £(2)-4....4 உ? 

= 0 f(0)+E0 f(1)FE 0 £ (2)... EO f(a) 

- ௫4௩20) கட்ஜு... FE f(n)] 0° 

=[@+E Ciptq +E Cy (pq. +....E p] 0° 

= [a"+9C; (Ep) q” +O, (Ep)? q. -faseen(Ep) 1 0 
=(q+Ep) 0 
= [q+ +A) p] 0 

4 (q+p+Ap). 0 பட 

அ (13௧9 0, seared g+p=1. 
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இப்பொழுது £ - 1 ஆனால், 

Hy = (1+pA)0 
= (1--"C, ptA+2Cy p? A?+....)0 
= 04+2C,; pA0+2C, p? A? 0+.... 

ஆனால், AD = 1; APO=AIN=.,..= 0. 

ஆகவே, 4) - 0410) ற.] 

= np. 

1-2 ஆனால், 
2 

Mo = (1+pA)20 . 

2 
= (1+"C, PA+C, p?A? +2Cs ற? க்... வபய் 

2 a 2 

= 07420, p AOD +2C, p? A?20 +23 p? AP0 +...... 

aya A 0 = 1; A20 =2; A820 =A40 =.... = 0. 
n(n—1) . 

அ) 
= np+n(n—1) p? 

Qotoura H's, 41, 4, . .. ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைக் காணலாம். 

அம் மதிப்புக்களிலிருந்து 49 /4 ப்படி... முதலிய மைய விலக்கப் 

பெருக்குத் தொகைகளைப் (௦61181 1௩01006018) பெறலாம். 

  ஆகவே, /4'9 - 0-0 p+ p?- 0 

மாதிரி 60 

min. m n-1 mo. n-2 ் n! 

A 0+9C,A 0 +2>0,A 0 +...... பக 

உர] நர] 

_A 0 ் oe 
= Tee என்று நிரூபிக்கவும். . 

இப்பொழுது ௩3௨ ௪ ரூ.7 
n! n/m! 

(n—m)! m/(n—m)! 
  

= 2 «mm ! அப்ப oa Am xm, 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் இடப்பக்கம் 

moon m n=l mm n-2 ” 
[A x» +90; A x +20, A அடல். ப am 

+2C,, A” x 12. 0; 

॥ 

moon ‘nt n-2 xe 

= A [x+8Cyx அரே. ப யூக 1,௧௧0. 

ஆனால் ௩ ற என்றால் ne anit ,
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ஆகவே, கக அதல =... =A™x=A" 1=0- 
ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் இடப்பக்கம் 

n-1 n-2 

= AM[x24+70,x +2Cgx +... ..47C, x™+ 

n-m-—1 

10 m+1 X +....¢1],x=0. 

= Am (x+1)" ,x=0 

A™ Ext, x=0 

A (1+A) x2, x=0 

A™ x2tAmti xn, x=0 

n 1 ற 
=A™O+A 0 

| 
॥ 

॥ 

n m+ili on 

_ (m+) [A™0+A 0 
எ m+] 

mt+il n+l 
ef 0 em cpa n az n gts நம் p-l 
= m1 . ஏனெ A =n (A A 

மாதிரி 61 

பூச்சியத்தின் வேறுபாடுக&ப் பயன்படுத்தி க்கு முழு எண் 

மதிப்புக்கசாக் கொண்ட ௩-0) 0-1) ௦00-2984...... 

என்ற தொடரின் கூட்டுத் தொகையைக் காண்க. 

  

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரை உக்குப் . பூச்சிய மதிப்புக் 

கொண்ட கீழ்க்கண்ட தொடராக மாற்றி எழுதவும். 

_ (ம) 40 பேட 1)9 30 பேட 2)84 ௨ ௫௯0, 

n n-1 n—2 : 
=E x29+7C, BE x2+0Cg BE x2 eee cce cen con ces 

று n-1 = 

=(E +20, EB ஆடர் ப்பட வி 
= (E+1)" x! 
=(ItA41)9 
=(2-+A)P x? 

7 ஜெ nL 9 
=(242O, 2 A+, 2” A®pee cee) x2 

இ ஜிய 2" x84 2௭8 ஜி Cy OAS a8 eee 
ஆனால் 5-0 ஆகவே, &0-1;: ௯380-2; 80 400...
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ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள. தொடர் 

n-1 

=0-+2C, 2 1480, 2 2 
ma ee!) an 2 9 

= ™ [2n-+n (n—1)] 

=2" [nn] 

=n (n+1) ஜ் 

மாதிரி 62 
ட ற் உரக் - n (att) ,* 

நிரூபிக்க : (i) A O 5 0   

13 

di) AO = 
n~1 

(கட 034௯ 0)(சென்னை?68 செப்.) fa
 

n-+1 ட 

n.p i 13--1 n-1 ந | | 

(i) A 0 =n(A 0 +A 0. ) என்ற மடங்குத் தொடரைக் 

கருதுக, | 

n n+l noo n-1 on 

AO =n(A 0+A 0) 
n sn 

Ayano A 0 =n! 

ஐ ஐம்: m-1l on 
~ AO கறு! 0) 

நம் oon 

=n.ni+tnA. 0 

நம் நர் n-2 n~1 : 
அற! (n~1) [A 0 +A O° J 

ஜஸ். 
=n.n!+n(n—1) [(m—1)!+A" 0 ] 

“nO nol. 

=n.n!+n(n—1) (௩-1) 1-௩ (n—1) A 0 

அடவி 1) ௩-1. eon 
n-2 நட. ந்த 

n(n—1)(2—2[A 0 +A 0 7’ 
sf: n!-pn (n—1) chs (௩-1) 0-2) ௫-2)! . 

n-3 n-2 

“+-n (a1) (Ga—2) A 0 
pena ர்த்து (n=1) (n—2) (n—2)! 

ல், அக sen ore) Ga —~2 ese =a Bla
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=n! [n+(n—1)+(n—-2) +o +2+4+1] 

n (n+1) 

2 *| 

= as ROLY 

(ii) “toe [கூட 4 0] 

ஆனால் (0) இலிருந்து A gaat) A 0. 
n-l n 

ae a"d=na'0 ற கூ 0 

non non n-l ந 

3120 கத O+A 0 

ஆகவே, 

  

nn 2 nn n-l n 

. கூ.0 777 [A 0+A. 9]   

3.8 காரணீயப் பெருக்கற் பல்லுறுப்புக் கோவை (17௨௦107181 

Polynomial) 

Xx (X—h) (X—2 Bees vee eee {x—(p—1) h] 

என்ற தொடர் பெருக்கற் பலனைக் கருதுக. இதில் ற காரணிகள் 

உள்ளன. இந்த ற காரணிகளும் 1) வித்தியாசத்தில் ஒரே சீராக 

மர்பி) குறைந்துகொண்டே செல்லுகின்றன... இப் பெருக்கற் 

பலனை விரித்தெழுத ற-படி பெற்ற ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை 

கிடைக்கும். இத்தகைய ஒரு கோவை ற-படி பெற்ற காரணீயப் 

பெருக்கற் பல்லுறுப்புக் கோவை (17௨௦(0118] polynomial of degree n) 
என்று அழைக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக 1-1 எனக் கொண்டால், 

௩ (8-1) கே-2).. ௮ oe [X—(P—1)] 

என்ற காரணீயப் பெருக்கற் பலன் கிடைக்கிறது. ந காரணிகளைக் 

கொண்ட இப் பெருக்கற் vivir [x] அல்லது 3 1 என்று குறிக்கப் , 

படுகிறது. இவற்றுள் []” என்ற குறியீட்டையே நாம் இங்கு பயன் 5 
“ஒத்திக்கோ ஆகவே, 

ரவி ௧ (6-1) (ம--2)... (னோ ற 1) 
குறிப்பாக p=0 எனில், [22] என  கப்புக்கத்கற்து மேற் 

பட்ட. ர்க். இபருக்கத்தின் காரணீகள் - குறைந்து. 
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கொண்டே செல்வதால் அது *: இறங்குகின்ற காரணீயப் பெருக்கம் *? — 
(descending factorial) என்று அழைக்கப்படுகிறது. எ“ இதைபோல், 

2 (%--1) (%--2).4- ee vee (x+p—1) 

என்ற காரணீயப் பெருக்கம் “ஏறுகின்ற காரணீயப் பெருக்கம் ஷி 

(ascending factorial) என்று. அழைக்கப்படுகிறது. 3-இல் நஃபடி 

பெற்ற ஏறுகின்ற காரணீயப் பெருக்கம் | ௨ | ” அல்லது | P| என்று 

குறிக்கப்படுகிறது. ஆகவே, 

19 Ip | 
| x | he et 1) Cet 2) cas ns one (x+p—1) 

3.8.1 [3]?-இன் வேறுபாடுகள் 
வேறுபாட்டு இடைவெளியை | எனக் கொண்டால், 

Als] =[x+1} —[x]" 
=[(x+1) (x) (X— 1) see ere nee (x—p+2)]— 

[ (2-1) ௩-2... (x—p-+1)] 

=x (x~+1) (x—2)...... (x—p+2) 

| | [&+1l)-(x—p+1)] 
அஜ (௫-1) (2-௮ வகை (x—p+2)-p 

p-1 

=P [x] 
ற pr 

அதாவது, A[x] =p [x] 

ஆகவே, A? [x] =p (p—1) [x] =" 

" A® [x] =p (p—1) (p-2). x 
௧ & ௪௩௨௨ ௩.௬௧ ௩ ௪.௧.௨ உ உ டி உக உக ௪ டட டட 

கு [8 “ற(-1) -ஐ........8.2.1 ஏ _ 
உ௰-1)(6-29..... ௨82.1 

A” [x] =p! 
3.8.2 [5]7-இன் வேறுபாடுகளின் மடங்குத் தொடர்பு 

கறற [ஏ என்டால். 
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பட - bl 
p! (p—1)! 

ti opt, bd 
ip! p! (p-1)! 

அதாவது. 

  

3.8.3 தலைகீழ்க் காரணீயப் பெருக்கம் (Reciprocal Factorial) 

[x] =x (x—1) (x—2)...... (x—p+1) 

என்ற காரணீயப் பெருக்கத்தைக் கருதுக. 

8 -க௨1(-ஐ...... (x—p+2) « (x—p+1) 
»—-1 : 

=[x] . (x—p+1) 

இதில் ற--0 என்று பிரதியிட, 

0 -1 
[x] =[s] (41) 

<1 
அதாவது, 1-[3] (241) 

[ = 

2B) eo உட] 

௰----1 என்று பிரதியிட, 

[x] =[x] வேல 

  

  

அதாவது, -ட__-[9] +2) 
. a, 1 

1 “வெறு வடு 
8: 4 1 

இதுபோல் [x] = Ty ete) PS) 
பொதுவாக [Ix] = Le ak துவாக, 41) 425... போற)... [க௮1]0 

இவ்வாறு [x].” என்பது [x+1]” என்ற காரணீயப் பெருக்கத்தின் 

தலைகீழ் விகிதமாகயிருப்பதால் இது தலைகீழ்க் காரணீயப் பெருக்கம் 
(reciprocal factorial) crorgy அழைக்கப்படுகிறது. “இதை எதிர்
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காரணீயப் பெருக்கம் (௦622711476 £௨௦%௦111) என்றும் அழைப்பதுண்டு. 
தலைகீழ்க் காரணியப் பெருக்கத்தின் வேறுபாடுகள் :-- 

௧0௮] “1411-08. 
ப 1 - 42 2... (XEPEL) ட் மல... (ற) 

டட ந பைக இட) 
~ G41) (+ 2)u0e (K+ PF) 

= ன் ப 
- 41) பே2......பேோற-1) 

(௮1) “i=, 

=—p [x] =—p [x] 

இதுபோல், &3 [2] “ற (-ற-1) [வி ” 

AS [x] =—p (—p—1) (—p—2) [x] 

குறிப்பு: A [x] =—p (—p—1) (—p—2)..ee(—2p+1) [x] ” 

ஆகவே, | A Ix] ஒரு மாறிலியல்ல என்பதைக் கவனிக்கவும். 

3.8.4 பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காரணியப் பெருக்கமாக 
மாற்றுதல் 

பி” என்பது ற-படி பெற்ற ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையென்று 

கண்டோம். ஆகவே, [x]” , [x] y...... என்பன மூறையே 
(p—1), (p—2),...... படிகளைப் பெற்ற பல்லுறுப்புக் கோவை 
களாகும். ஆகவே, n-ug Gum f(x) என்ற ஒரு பல்லுறுப்புக் 
கோவையை பல காரணீயப் பெருக்கங்களைக் கொண்டு அமையப் 
பெற்ற ஒரு கோவையாகக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம். ] 

f (x)=a+b [x]+e[x] அமரனின் 0 
எனக் கொள்க. ் 

pe ALG) = b 42 [x] 43d [x] He... tuk [x] 

A (x)= ப$8]வி4...... +n (n—1) k [x] 
ARH BR pees tn (n—1) (n—2) ke xy" 

Oe ee we பல்டி கடத கட்ச் இடு ஆங்கு ட வு பட்டர்
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n 0 

A f(x) =kn (n—1) (n—2)......3.2.1. [x] 

= I, thd 

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளில் ௩-0 எனப் பிரதியிட, 

1(0) - 

A £(0) =b 

af (0 A? £ (0) = 2!c அமி. 
3 

At£ (0) = 3!d naa S50) 

A'£ (0) =n!k ,2- So 

இம் மதிப்புக்களைச் சமன்பாடு (1) இல் பிரதியிட £(2) இன் கீழ்க் 
கண்ட காரணீயப் பெருக்கற் கோவை கிடைக்கிறது. 

f (0 £ (0 f F(x) = £(0) + SEO pay yp அடு ரு டக டி 
AAT i 

n! [x] - 

மாதிரி 63 

10844 98-58. 7x — 18 என்ற கோவையையும் அதன் 

அடுத்தடுத்த வேறுபாடுகளையும் காரணீயப் பெருக்கின் குறியீட்டில் 

எழுதுக, ப (சென்னை 65 ஏப்.) 

f (x) = 10x4+9x8 + 5x2+7x — 18. 

1 (2) ஒரு நான்காம் படிப் பல்லுறுப்புக் கோவையாகையால், 

f (x) = f (0) + a) A? AO x]? ஜம். 
  

  

[x] + 

௧4100) அம ம: 
ஆகும். ஆகவே, 7 (0), க௰(0), &318(0), ௩37(0), ௬4 £(0) ஆகிய 
முன்னணி. . வேறுபாடுகளின் மதிப்புக்களைப் பெறவேண்டும். . இம் 
மதிப்புக்களை, x=0, 1, 2, 3, 4 ஆகிய மதிப்புக்களுக்குரிய f (x) இன் 
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மதிப்புக்களின் வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைத்துக் கீழ்க்கண்டவாறு 

  

  

பெறலாம். 

இப்பொழுது, £(0)---18 

f (1) =10+9+5+4+7—18=13 

f (2) = 160+72+20+4 14—18=248 

f (3) =810+243 +45 +21—18=i101 

f (4) = 2560-+576 + 80 + 28— 18 = 3226, 

x f(x) கமி... இம). கரி... சூரிய 

0 —18 
31 

1 13 204 
235 414 

2 948 618 240 
853 654 

த 1101 1272 
2125 

4 3226 
  

ஆகவே, £(0)-18, Af(0)=31, A? f(0)=204, ASf (0) =414, 
20013. 

& £(x) =£(0) + 

|| 

BAO) yg 4 OO) பட அடு பட 
AMO [x] 

204 = 18-431 fx] +2 pq +—— a Ei a Ey 

= —18 + 31 [x] + 102 [x] + 69 [x]° + 10 [xy’. 

serous, £(x)=10 [x]‘ + 69 [x]° + 102 [x]° + 31 [x] — 18. 
் 

இக் கோவையின் அடுத்தடுத்த வேறுபாடுகளை A[x]” = p[x] 
p-l 

என்ற வாய்பாட்டின் துணைகொண்டு கீழ்க்கண்டவாறு பெறலாம். 

& 109-404. +207) +204[x] +31 

A®£(x) =120[x] +-414[x] +204 
6T~-10
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Ad f(x) =240[x] +414 

A! f(x) =240 

5100) -அதற்கு மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடுகளும் பூச்சிய 

மாகின் றன. 

மாற்று முறை : 

[x] Qe 0, (2-1), (6-2), ௩-3) என்ற காரணிகள் அடங்கி 

யிருப்பதால் (2) ஐ இக் காரணிகளால் அடுத்தடுத்து தொகு 
முறையில் வகுத்தால் பல்வேறு காரணீயப் பெருக்கங்களின் 

குணகங்கள் கிடைக்கின்றன. 

      

  

0; 10 9 5 7 -18 
0 0 0 0 

1 10 ட்டு 5 7 | —18 
10 19 24 

2 10 19 24 3! 
20 70 

91 10 39 | 102 
30 | 

10 | 69 

10 ட 

மேற்கண்ட வகுத்தலில் கிடைக்கப் பெற்ற 10, 69, 102, 31, —18 

என்பன முறையே [30]4*, [x]8, [x]?, [x]2, [00 ஆகியவற்றின் 

குணகங்களாரும். ஆகவே, 

4 3 9 
£2)-10[0) -69[2] 4 102) 43121 — 18. 

இம்முறை முந்திய முறையை விட எளிதான முறையாகும். 

மாதிரி 64 

(2) என்ற ஒரு மூன்றாம் படிப் பல்லுறுப்புக் கோவை (0,--1), ' 

(1,1), (21), (5,-2) என்ற புள்ளிகளின் வழியே செல்லுகிறது. 

ற (1-2) இன் மதிப்பைக் காண்க. (சென்னை ₹69 ஏப்.) 

& இன் மதிப்பு 0,1,2,3 என்றால் ற(1)இன்: மதிப்புக்கள் 

முறையே --1, 1, 1, -2 என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே,
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௦ ௨) இன் வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைத்து அதன் உதவியால் 

P(X) B HG காரணீயப் பெருக்கற் கோவையாக எழுதலாம். 

  

  

2 p(x) A p(x) A? p(x) A? p(x) 

0 =] 
2 

1 1 alll 
0 viel 

9 1 i 
—~3 

3 ம் 
  

P(X) ஒரு மூன்றாம் படிப் பல்லுறுப்புக் கோவையாகையால், 

0 a e A? க ணப + i? கட்ட. 
%] -- - 5] p (x) = p(0) + 

  

~142 [x] += ) ix? io {—)) tsp 

=—1+42x—[x]" ந bp 

~142x (i-2)—[1-2] —2 [1-2], 
~142-4—(1-2) (1-2-1) —} (1-2) (1-2—1) (1-2-2) 
~142-4—(1-2) (0-2)—} (1-2) (0-2) (—0.8) 

= —142-4—0.244.0.032 
= 1.192 

I 

p(i-2) ॥ 
|! 

| 

மாதிரி 65 

93 13%-/-1 என்பது ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையின் முதல் நிலை 
வேறுபாடு என்றால் அக் கோவையைக் காண்க. 

முதலில் 9:3--13%--] ஐ காரணியப் பெருக்கின் குறியீட்டில் 
எழுதவும். ஆகவே, 3, ௩-1, ஆல் தொகு முறையில் வகுக்கவும். 

  

0 9 அவத 1 
0 0 

1 9 வந்த | 
9
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9 2 
9x —13x-+1=9 [x] —4[x] +1 

இது £(%) இன் முதல் நிலை வேறுபாடு எனக் கொள்க. 

2 - 

அதாவது, A f(x)=9[x] —4 [x]+] 
3 2 . 

fj= _ ட் +1 +k (1 ஒரு மாறிலி) 

௬ 3 [x] —2 re] + [x] + k. 

ptl p 

குறிப்பு: ௩ [ண 1) [0]. 
க Al , 

A[x 
[x] ea 

பயிற்சி 13 

1. நு்பி 03321 என்றால் ௩-0, 1, 2, 3, 4, க்குரிய ர-இன் மதிப்புக் 
களைக் கணக்கிட்டு வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும். 5-இன் இரண்டாம் 
நிலை வேறுபாடு 12-10 என்று காட்டவும். 

2. £ (x)=3x84+x*°+x+igg ax (x—1) (x—2j+bx (x—l)+ex4d என்ற 
அமைப்பில் எழுதுக. %-0, 1, 2, 3, 4, 5க்குரிய £(2) இன் மதிப்புக்களை எழுதி 

வேறுபாட்டுப் பட்டியலை அமைத்து நான்காம் நிலை வேறுபாடுகள் யாவும் 
மறைகின்றன எனக் காட்டுக. 

a. [x] =x (x—1) (8-2) (141) ஆனால் ஓரோர் அலகு மாறுதல் 
n n-l ‘ 

களுக்கு A [x] =n[x] என நிறுவுக. அதையொட்டி, Us=x8+3x+5 orairp 
சார்புக்கு %--2 என்ற மதிப்பிற்குரிய ச ப, ௩5 ப, ௩310. காண்க. '0;க்கு 0 
முதல் :--4 வரை வேறுபாட்டுப் பட்டியல் எழுதிச் சரிபார்க்க, 

(மதுரை ?7! ஏப்.) 

4. 3, 14, 39, 84, 155, 258 என்ற தொடரின் வேறுபாட்டுப் பட்டியலை 
அமைத்து அத்தொடரின் 10-வது உறுப்பினைக் காண்க. 

3. x#—12x8442x9-30x+5 என்ற சார்பினைக் காரணீயப் பெருக்கின் 
குறியீட்டில் எழுதுக. (சென்னை ?34 ஏப்., 06 செப்.) 

0. கீழ்க்கண்ட சார்புகளைக் காரணீயப் பெருக்கின் குறியீட்டில் எழுதுக. ட 
(i) x4—3x2+2x+6 

(ti) L1x4+-5x5 4 2x?4+x-—15 

7. 1(0)--3, ((1)-6,1(2)-3, £(8)-12 என்றால் £ (x) இன் மூன்றாம் நிலை 
வேறுபாடுகள் மாறிலி எனக் கருதி £ (6)ஐக் காண்க. 

8. A (Sx4+6x84+x9—x+7)=20 [x]®+ 108 [213108 [௨1-11 எனக் காட்டுக
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9, ஒரு சார்பின் முதல் நிலை Cagiur® x°+3x°+5x+12 என்றால் அச் 

சார்பினைக் காண்க, 

nr n r-! n-! r-i 
1. A x=(xtn)A x 440A x என நிரூபிக்க, 

(Qeeii dar °54 Oe.) 

n !} yt ni? n-! ற 

ll Al =(n+J) Al +n A 1 என நிறுவுக, 

  

4 i _ antl +2 
12, ஆ [x+i]"= sort [24241] 7” 1 என்று நிரூபிக்க. 

தை, 

(சென்னை ₹30 செப்.)



4, சம இடைச் செருகல் 
(Interpolation with equal intervals) 

4.1 இடைச் செருகல் (Interpolation) 

பொதுவாக ஐச் சார்பின் மாறியாகவுடைய 3-7 பெ என்ற 

சார்பலன் கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல், வர்க்கப் 

LID) BV, one vee போன்ற செயலிகளை (operators)uyjmiwu இயற் 

கணிதச் சார்பாகயிருப்பின் 3-இன் மதிப்புக்களுக்குரிய y-Qhsir 

மதிப்புக்களை இச் செயலிகளைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் மிகச் 

சரியாகப் பெறலாம். ஆனால், 4--102% போன்ற சார்பலன்களில் 
௩.இன் மதிப்புக்களுக்குரிய *-இன் மதிப்புக்களைச் சாதாரண எண் 

கணிதச் செயலிகளின் மூலம் காண இயலாது. எனவே இத்தகைய 

சார்பலன்களின் மதிப்புக்களைாக் காண, &-இன் சில குறிப்பிட்ட 
மதிப்புக்களுக்குரிய *4-இன் மதிப்புக்களடங்கிய பட்டியலின் 

உதவியை நாம்: நாடவேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகின்றது. 

உதாரணமாக, 

=~ y =logiy x 

2:0 | 0-30103 

2-1 032222 

2.2 ..... 0:84242 

2-3 036173 

2-4 0-38021 

25 039794 

2-6 0-41497 

STS widens urg.wev.é (logarithmic 14௧116) கருதுக. இப் 
பட்டியலிலிருந்து, அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 3.இன் மதிப்புக்களுக் 

குரிய. 4-இன் மதிப்புக்களைப் பெறலாம். ஆனால் பட்டியலில் 

- கொடுக்கப்பட்டுள்ள. ௩-இன் ஏதாவது இரண்டு. அடுத்தடுத்த 
மதிப்புக்களுக்கிடையிலுள்ள. . ஏதாவது ஒரு மதிப்புக்குரிய 4-இன்:
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மதிப்பைப் பட்டியலிலிருந்து பெற இயலாது. உதாரணமாக 

௨-2 34க்குரிய [இன் மதிப்பை இப்பட்டியலிலிருந்து பெற முடியாது. 

இத்தகைய இடை மதிப்புக்களை இடைச் செருகல் கொள்கை (36௦37 

of interpolation)ufsr aps பெற முடிகிறது. இவ்வாறு சில 

குறிப்பிட்ட சார்பின் மாறிகளும், அவற்றிற்குரிய சார்பலன்களும் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள. ஒரு பட்டியலிலிருந்து ஏதாவது இரண்டு 
அடுத்தடுத்த சார்பின் மாறிகளுக்கிடையிலுள்ள ஏதாவது ஒரு 

மதிப்புக்குரிய சார்பலனின் மதிப்பைப் பெறும் முறைக்கு இடைச் 

செருகல் (1070181100) என்று பெயர். அந்த இடை மதிப்பைப் 

பெறப் பயன்படும் சூத்திரத்திற்கு இடைச் செருகல் வாய்பாடு 

(1௦%21ற012110 17௦/8) என்று பெயர். இதுபோன்று, பட்டியலில் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள 3-இன் மதிப்புக்களுக்கு வெளியேயுள்ள 
(2-7, 2-8,...... போன்ற) ஏதாவது ஒரு மதிப்புக்குரிய ஏ-இன் 

மதிப்பையும் இடைச் செருகல் முறையில் காணலாம். இவ்வாறு 

பட்டியல் வரிசைக்கு வெளியேயுள்ள மதிப்புக்களைக் காணும் 

முறைக்கு புறச் செருகல்?? (Extrapolation) என்று . பெயர். 
குறிப்பாக, வெவ்வேறு காலங்களை %.இன் மதிப்புக்களாகவும் sys 
காலங்களுக்குரிய மதிப்புக்ககை 7-இன் மதிப்புக்களாகவும் கொண்ட 
ஒரு காலத் தொடரில் (1107௦-561165) இன் வருங்கால மதிப்புக் 
களுக்குரிய 94-இன் மதிப்புக்களைப் புறச் செருகல் மூலம் மதிப்பிடலாம் 
உதாரணமாக, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971-ம் ஆண்டுகளில் நம் 
நாட்டின் மக்கட் தொகையின் மதிப்புக்களடங்கிய பட்டியலிலிருந்து 
1972, 1973, 1981 ஆகிய ஆண்டுகளின் மக்கட் தொகைகளைப் புறச் 
செருகல் மூலம் மதிப்பிடலாம். இவ்வாறு வருங்கால மதிப்புக்களை 
முன்னதாக மதிப்பிடப் பயன்படுவதால் புறச் செருகல் முறை 

முன் கணிப்பு?” (Forecasting) என்றும் வழங்கப்படுகிறது. 

4.2 இடைச் செருகலில் மேற்கொள்ளப்படும் தற்கோள்கள் 
(Assumptions in Interpolation) 

(1) 2-இன் ஏதாவது இரண்டு மதிப்புக்களுக்கிடையே £ இன் 
மதிப்புக்களில் திடீர் ஏற்றமோ அல்லது திடீர் இறக்கமோ இல்லை 
என்று கொள்ளப்படுகிறது. 

(ii) f 9) இன் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஒழுங்காகவும், ஒரே சீராகவும் 
இருப்பதாகக் கொள்ளப்படுகிறது. 

மேற்கண்ட தற்கோள்களின் .அடிப்படையில் இடை மதிப்புக் 
களைக் காணப் பயன்படும் இடைச் செருகல் வாய்பாடுகள் பல உள. 
அவற்றை இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம். 1 சம இடைச் செருகல் 
வாய்பாடுகள் (11). அசம இடைச் செருகல் வாய்பாடுகள். இவற்றுள்
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சம இடைச் செருகல் aur Ena ese, சில வாய்பாடுகள் மட்டும் 

இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.3 நியூட்டனின் முன்வேக' வேறுபாட்டு வாய்பாடு (14814075 
formula for forward differences) 

இன் எல்லா நேர் முழு எண் மதிப்புக்களுக்கும் £ (10) 

=f @)+(4 at (x)+(3 ) 21064... +A f (x) 

நிரூ பணம் : 

நியூட்டனின் வாய்பாடு n=m என்ற முழு எண் மதிப்புக்கு 
மெய்யாகிறது. எனக் கொள்வோம். ஆகவே; 

f (x--mh) =f (=)+( ™m )at (=) +( a )as ₹(9-......... 

| +A™ £ (x) 
= (x++-m-+-1h) =f (x+mh)+ Af (x+mh) 

“(1004 7 yatc+( 5 = 450004 ee +A" fC] 

+alf@o+( TP )atoot+( 9 )atfaot..... +4" £60] 

=[foo+( P )areo4( F Jat teotannnbaneed] 

| Af +( Jattco+( ் 1] % 2060-1... FAME! F(x) 

“ல (0) வஎல(9)4(1)]னல னன 

*| an ) + bet ) Ja: f(x)+ Rae pew 4+ Am+i (x) 

nl ) க (கர் 1] என அறிவோம். ( 
, H(t +( 0 ] PP’), 

தத கக ததத தத தததத கத த த ததத தத தக்க க த க கக கல
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மி 113) 1004 {jas (a+ (MPH) at t+... 

sa johns + (௫5 Vas F(X)+.........+ Amt! f (x) 

weGo, Gupli_oesr surdur® n=m+1]éGb Oodmrdans 

ன்று காண்கிறோம். 

ஆஸ்பூ ௨-1 என்றால் 1 (%-1)-1 (0-1 Af (x) 

— n=2 eretrapev f (x+2h)=f (x+h)+ Af (x+h) 

=f(x)+ Af (x)+ ATF ௬7 யே] 

=f (x)+ Af (x)+ Af (x)+ A? f(x) 
=f (x)+2 Af (x)+ A? f(x) 

=f (x)+ ( : Jat oot A? f (x) 

ஆகவே, நியூட்டனின் ,வாய்பாடு ற-?க்கு மெய்யாகிறது 

என்பதைக் காண்கிறோம். . எனவே, மேலே காட்டப்பட்டிருக்கும் 

நிரூபணத்தின்படி, நியூட்டனின் வாய்பாடு ற-2--1-3க்கும் 

மெய்யாகும். ஆகவே 03-11 -4க்கும் மெய்யாகும். இவ்வாறு 

1 ௮3% 0, 7) 000 ஆகிய எல்லா நேர் முழு எண் மதிப்புக்களுக்கும் 
வாய்பாடு மெய்யாகும். 

குறிப்பு 1. ₹(30க்குப் பதிலாக 1, என்று எழுதினால், நியூட் 
டனின் வாய்பாடு கீழ்க்கண்ட. வடிவில் அமையும். 

பிஷ் னி Ue $C, At. 4 "Co AA Ux ஆக Bee Bee ர் nC; ர் ல + nee 

: ் உக ௨௧௪ -+ ப Te 

குறிப்பு 2. . பட்டியல் இடைவெளியாகிய . % சிறியதாகவும் 
y=f(x) இன் வளைவு பட்டியலின் தொடக்க மதிப்புக்களுக்குப் ' 
பக்கத்தில் வழவழப்பாகவும் இருந்தால் இவ் வாய்பாட்டை (௨--%, ௨) 
என்ற இடைவெளியிலுள்ள % இன்: மதிப்புக்களுக்குரிய £(209) இன் — 
மதிப்புக்களைக் காணப் பயன்படும் புறச் செருகல் பவ்யா ஏவும். 
பயன் படுத்தலாம். 

குறிப்பு 3. இவ் வாய்பாட்டில் ௨-0, 1 என்று பிரதியிட்டு 
11 ஐ 3 ஆகமாற்றினால் கீழ்க்கண்ட மிகவும் பயன்படத்தக்க 
அமைப்பில் நியூட்டனின் வாய்பாடு மாறுகிறது. 

x(x—1) 

2! 
x (x— 2 oe 2) 

  

=Up +x AUp + » A%Uy + A8Up ++ 
+A Gu.
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இந்த வாய்பாடு நியூட்டன் கிரிகோரி (18-000-0102013) வாய்பாடு 

என்று அழைக்கப்படுகிறது. ் 

மாதிரி 66 

பித் —8, y= —2, U,= =6, U3=40, Ut=148 என்றால் 4 பம 

ஆகியவற்றைக் காண்க. 

0 இலிருந்து 3, வரை மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால் 

1. ஐ ஒரு நான்காம் படிப்பல்லுறுப்புக் கோவையாகக் கொள்ளலாம். 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களைக் கொண்டு வேறுபாட்டுப் 

பட்டியலை அமைக்கவும். 

  

x Ux, A Ux, A? U, A? UX கு, 

  

0 —8 

ப 6 

| —2 4 

6 24 

2 6 26 24 

34 48 

3 40 74 

108 

4 148 

  

இப்பட்டியலிலிருந்து i, என்ற முன்னணி உறுப்பின் மதிப்பை 
யும், A Up, A2 Ug, A? Up, கரு என்ற முன்னணி வேறுபாடு 

களின் மதிப்புக்களையும் எழுதிக் கொள்க. 

Up=—8, AN U,=6, LA? Up=2, A3 U,=24, A} Up = 24. 

நியூட்டன்..கிரிகோரி வாய்பாட்டில் இம் மதிப்புக்களைப் பிரதியிடவும். 

  

  

Up=Upt xAU +2 Vast 42 GHD G2 nou 

x (x—1) (x—2) (x—3 ன ள் 3 

- 8446) 202 2ஐடி கட 8222. ஐஐ 
% (௩-1) (௩-2) (3) சர ன் (24) 

=—8+6x+x?—x+4 (x8—3x2+2x)+ (x+—6x3 + ]1x?— 6x) 

—2x8+7x—8
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இதையே வாய்பாடாகக் கொண்டு %-10 என்று பிரதியிட்டால் 

(7.௦ இன் மதிப்பு கிடைக்கும். 

Usp =104—2 (103) +70—8 
= 10000 —2000+ 70—8 
= 8062 

Sl 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து (., இன் மதிப் 

பைக் காண்க. ் 

Uy Uv, Us U3 U, 

1 1] 21 28 29 (Qe cit Sor °69 eth.) 

முன் வேக வேறுபாட்டுப் பட்டியலை அமைக்கவும். 

  

x U, A 1. A® uy A Ux ஸ்ர U; 

  

0 [ 
10 

1. 1] 0 
10 மி 

2 21 —3 0 
7 ட 

3... 38 ஆடு 
ட் 

4 29 
  

Up=1, A Up=10, A? Up=0, A Up=—3, “0-0 

நியூட்டன்..கிரிகோரி முன் வேக வாய்பாட்டில் இம் மதிப்புக்களைப் 

பிரதியிடவும். 

x (x—1) 

2! 

1+x (10) + se) (0)+ கடம் யத 

x(x—1) (x—2) ASU, 
கப 50 31 

1+10x—4x(x—1) (x—2) 

“இதில் ₹--9 என்று பிரதியிடுக. 

U9=14+90—3 (8) (7) =—161 

I
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மாதிரி 68 

x, U, இன் பட்டியல் பின் வருமாறு: 

=: I 2 3 4 5 

U3 375 414 451 498 546 

ப, 02. ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைக் கணக்கிடுக. 

- (மதுரை '7/0 செப்.) 

  

உ று. தற. இறு. தூறு. கறு 
  

] 375 

39 

Z 414 —2 

37 12 

3 451 10 21 

47 —9 

4 498 [ 

48 

5 546 

  

இங்கு % இன் மதிப்பு 1 இலிருந்து தொடங்குவதால் '0, 10, 

டே குபு முடிக, மடி காமி டக ப என்ற 

வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும். 

- ௨௪% இன் முதல் மதிப்பு ] 

Us od somré&, a+nh=6 எனக் கொள்ளவேண்டும். 

இங்கு ௨-]1,111. ச l+n=6 9... n=5, 

a UU, 4507 Fe A? U,+4C3 கப ய் AtU, 

543 5+4-3-2 = $75+5 (39 Te +5 (39) +9 ௮ க்க ஒது பத ர BD 
se ரத தவன் அன் 

இரவ 1 

'இதேபோல் (95ஐக் கணக்கிட, 1-4-2.5 2 ந-1.5. என்று * 
பிரதியிட வேண்டும். 

கு. ப தவரு உர எயகத பட 

050.5) (05-15). 
[25-4 ALU 

“Us, s=U + [ sau
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=375-+(1-5)(39)- +4, O°) ¢_9)4 

1. 5) (04) (-1. 0 3) (0 aoe d¢ 19) (91) 

_ =3754+58-5—0-75 —0- 75 —0-4922 

௮431. 5079 

மாதிரி 6” 

ஏ2ஜி-மி 3-1 என்பது ஒரு சார்பு; ௩-0, 1, 2, 8,4,5க் 
குரிய 4 இன் மதிப்புக்களைக் கண்டு, வேறுபாடு பட்டியல் அமைத்துக் 
காட்டுக. அவ் வழியாக, இடைச் செருகல் வாய்பாடு கொண்டு 

  

  

      

அடக்குரிய/இன் மதிப்பைக் காண்க. .. (மதுரை ?70 ஏப்.) 

உருகு. கரிம. நரி... கரரிழூ... ௫4202) 

0 ] 

4 

I 5 10 

14 12 

2 19 22 0 

36 12 
3 os 34 0 

70 12 

4 125 46 | 

116 

a 241 

1௫9-104 ௧1௫457 EY as e(0) 2 EHDA) ns £0) 
5 4 Say tock wack ab 

x=8, f(0)=1, Af(0)= 4, A? £(0)=10, A® £ (0) =12. 
7-6 2. £(8)=148 (4457 (10) 422819) 

=1+4324+280+ 672 
= 985
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"மாதிரி 70 
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து 29 வயதிற்கான 

ஆண்டுப் பிரிமியத்தை மதிப்பிடுக. 

வயது: 24 28 2 36 

ஆண்டுப் பிரிமியம் : 1427 1580 1772 1996 

(மதுரை ₹69 ஏப்.) 

  

  

வயது ioe ca AUx கம... நறு 

24 1497 

153 
28 1580 39 

192 —7 

32 1772 32 

994 
36 1996 

  

சி ச் _] _ 

Uss-nn = Ugtn AU,+ ள் = பி Ut 2 Oo) B=?) as Uy 

என்ற ours ocd, a=24, h=4, a+nh=29 crores Ay Hudi_ayin. 

J 2444n=29 ». n=5/4=1-25 

(1-25) (0-25) 

க 

  

(39) + oe Ugg = 1427 + 1-25 (153) + 

(1-25) 02) (—0-75) ன 
  

= 1427+ 191-25+6-09375 + 1-640625 

= 1625-984375 

மாதிரி 71 

- கீழே பட்டியலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து 
1896ஆம் ஆண்டின் மக்கட் தொகையை மதிப்பிடுக. 

ட ஆண்டு: 1881 . 1891 1901 1911 
மக்கட் தொகை:. 25974 29003 32528 36070
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ys வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைத்து முன்னணி 

வேறுபாடுகஃஆக் காணவும். 

  

  

ஆண்டு மக்கள் தொகை AU; AY Us A’ Us 

1881 25974 
ப 3029 

1891 29003 496 
. 5525 479 

1901 32528 17: 
3542 

1911 36070 
  

இங்கு ௧1881, h=10, atnh=1896 
1881 +10n = 1896 

4m 1B 
U,=25974, AU, =3029, A? U,=496, A’ U.=_479 

_1 ௩-1) ௩-2 
பக டகர a pea as Up eee 

+, Urgae= 23974-+ (1+5) (3029) + CoO) (496) + 

(15) 0) (0.5) (479) 
; ப 

As Uy 

  

= 25974-44543. 5+ 186 Tee 94 

= 30733-44 

மாதிரி 72 
கீழ்க்கண்ட பட்டியல் விவரங்களிலிருந்து aye rit நிலை 

வேறுபாடுகளை .மாறிலியாகக் கொண்டு ]% மீச்சிறு (minimum) — 

மதிப்பாகயிருக்கும்போது ௩-இன் மதிப்பைக் காண்க. 

| xi 1645 1-46 1-47 
(10+log ['x) : 9-9472677 9-9472397 9-94-72539 

x= (x—1-45)109, | 

U, =(10-+log Px) 10° 99472000 எனக்கொண்டு, கொடுக்கப் 
பட்டுள்ள  மதிப்புக்களைச் . சுருக்கி எழுதி, கீழ்க்கண்டவாறு 

வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும். இரண்டாம் . நிலை வேறு
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பாடுகள் . மாறிலியென்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் மூன்றாம் நிலை . 

வேறுபர்டுகள் பூச்சியமாகும். 

  

  

  

x ப. AUs A? Ux 

0 677 

— 280 

[ 397 422 

142 

2 539 

U,=U,+x AU,+~ (x=) A? U, 

  

21 
=677 +x (—280)-+* te L) (492) 
=677—280 x+211 x?— oe x 

= 211 x?—491 x +677 

BOs ams Her sansa sHo0H oi (Differential Calculus), U, 

என்பது . மீச்சிறு படிவம் கொள்ள வேண்டுமானால் 2020 

  

Ox 

, O07? Ux @ 
ஆகவும், oa ஒரு ன ர்ணா் க விலக்க வண்டுமென நாம் 

அறிவோம்.  (9.1ஐப் பார்க்கவும்) 

  

  

"இங்கு, பர 422 4901-0 என்றால், 

491 _ 
| 3 தத 17 163 

ot, PY பி: yey | மேலும் = <=422=4 

ஆகவே 12163 ஆகயிருக்கும்போது (/, இன் மதிப்பு மீச்சிறிதாக 

யிருக்கும். 

ஆனால் 5- (3--1.45) 100 

கதம்! 45° 

_ 1-168 
=o tk® 
3 0-01163 + 1-45 
~ 1.46163
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ர... இன் மீச்சிறு மதிப்பு 211 22-491 20677 
911 (1-163)2—491 (1-163) +677 
= 285-392 —571-033 +677 
= 391.359. ப 

... (101௦2 13) இன் மீச்சிறு மதிப்பு -9.9472391359 

பயிற்சி 14 
1. Uo=1, 13.0, 1-3) Us= 16 என்றால் Una இன் மதிப்பென்ன ? 

2. U_;=10, U,=8 U,=10, Uy=50 என்றால் பீட Us ஆகியவற்றின் 

மதிப்புக்களைக் காண்க. 

8. U,=1718, U;= 1743, பம 1780, U 15 = 1837 என்றால் U;, ஐக் கணக்கிடுக, 

4, கீழ்க்கண்ட பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து நியூட்டன்-கிரிகோரி வாய்ப் 
பாட்டைப் பயன்படுத்தி 3-இன் மதிப்பை 5-இல் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையாகக் 

காண்க. 

x: —3 —2 1 0 1 

y: 16 - 7 4 1 —8 

5. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களிலிருந்து 17;.; இன் மதிப்பைப் 
பெறுக, 

x's 1 2 3 4 5 

Us: 10 50 70 80 100 

(சென்னை பி.காம். 57 et’. ) 

6. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் வெவ்வேறு நேரங்களில் எடுக்கப்பட்ட வெப்ப 

நிலை அளவுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றிலிருந்து காலை 3 மணிக்கும் 
காலை 3 மணிக்குமுள்ள வெப்ப நிலை அளவுகளைக் காண்க, 

நேரம் (மணி) : காலை 2 6 10 மாலை 2 

வெப்பநிலை (02) : 40-2. 42-4 51.0 72-4 

(சென்னை பி.காம். 67 செப் , மதுரை பி.காம். 39 செப்.) 

7. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் % என்பது ஈயமும் துத்தநாகமும் 
கலந்த ஒரு. உலோகத்தில் ஈயத்தின் சதவீதத்தையும், ர. என்பது அவ் 
வுலோகத்தின் உருகும் நிலையை (₹0))யும் குறிக்கின்றன. 

உ] 40 50 60 70 80 90 

0.5 184 204 226 250 276 304 

x=43 ஆக பிருக்கும்போது ரி இன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக, 

(சென்னை 7134 செப்,) 

் 8. ஒரு வட்டத்தின் விட்டத்தின் (8) மதிப்புக்களும் அவற்றிற்குரிய வட்டங் 
களின் பரப்பு (களும் கீழே பட்டியலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

d: 80 — BS 90 95 100 

A: 5026 5674 6362 7088 7854 
விட்டத்தின் மதிப்பு 82 ஆகயிருக்கும்போது வட்டத்தின் பரப்பைக் காண்க, 

(சென்னை £65 ஏப்,) . 

௭.11
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9. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து 28 வயதுக் 

குரிய வருடப் பிரிமியத்தை மதிப்பிடுக. 2 

வயது: 25 80 35 40 45 50 

வருடப் பிரிமியம்: 23 26 39 35 42 51 

(ரூபாய்) 

10. கீழ்க்காணும் பட்டியலில் இந்தியாவின் ஒரு மாகாணத்தின் 1901, 1911, 
1921, 1931 ஆகிய ஆண்டுகளின் மக்கட் தொகைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அவற்றிலிருந்து 1924 ஆம் ஆண்டின் மக்கட் தொகையை மதிப்பிடுக. 

வருடம்: 1901 1911 1921! 1931, 

மக்கட் தொகை: 2797" 2935 3047 3354 

(ஆயிரங்களில்) 

11. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களிலிருந்து நியூட்டனின் இடைச் 

செருகல் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 22 வயதுக்குரிய வாழ் நாளின் எதிர்பார்ப் 

பைக் காண்க. 

வயது: 10- 15: 20° 25 30 35 
வாழ் நாளின் 

எதிர்ப்பார்ப்பு : 35-4 32-2 29-1 28-0 23-1 20-4 
(வருடங்களில்) 

12, கீழே பட்டியல் படுத்தப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களிருந்து 1௦2 57:4 இன் 

மதிப்பைக் காண்க. 

x log x 

Sa 1 -7404 

56 1-7482 

57° .-. 17539 

58 1-7634 

13. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களிலிருந்து ௦௦5 21₹30/ இன் 

மதிப்பைக் காண்க, 

x . cos x° 

20 0-9397 

22 09272 

24 0-9135 

26 0-8988 

: 14, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து 51௦ 52” இன் 

மதிப்பைக் காண்க, 

x? Sin x° 

45 ~ Q-7071 

50 0- 7660 

55... Q-8192 

60 0.8660
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15. கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து 1௦2 3-442 இன் மதிப்பைக் 

காண்க, 
x log x" 

3-43 0-5353 

3-44 0-5366 

3-45 0-5378 

3-46 0-5391 

16. கீழ்க்கண்ட விவரங்களைக் கொண்டு £(8), 1(24) ஆகியவற்றை 

மதிப்பிடுக. 

Ss 6 11 16. 21 26 31 

f(x): 25-1 31-8 40-1- 46-8 53-2 63-8 

x2 x4 x8 

டட 8 9090-1 ர்த்து கல 
மதிப்புக்கள் கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ரீ 

09900 
0.9776 
0-9604 
0-9385 - 
0-9120 | 

நியூட்டனின் வாய்பாடு மூலம் ]; (0-1) இன் மதிப்பைக் கணக்கிட்டு, ௮ம் மதிப் 
பைக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரிலிருந்து கிடைக்கும் மதிப்புடன் ஒப்பிடுக, 

(சென்னை *67 ஏப்.) 

Tb cee லட என்ற சார்பின் 

74 
o
o
o
o
o
 

D
o
w
 

o
o
n
 

18. கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலிருந்து ௨ 1.25, 3 1.]75க்குரிய f(x) இன்: 
மதிப்புக்களைக் காண்க. 

ப ம(யே. 

0+1983569 
0 -237702 

0-276355 
0.314556 
0-352274 O

P
O
 

» 

19. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் விவரங்களிலிருந்து 5: - 21க்குரிய 
சார்பலனைக் காண்க. 

5... y 
20 0-2293149 
22 0 -2300167 
24 - 042307190 
26 0-2314220 ' 
28 0-2321255 
30 0- 2328296 

20. கீழ்க்கண்ட uriig. wished I (x)= fe-“ 05 இன் மதிப்புக்கள் கொடுக்கப் 
் x 

Lt @efrareor.
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x I (x) 

0-00 0-88622692 

0-01 0.87622724 

0-02 0-86622957 

0-03 0-85623590 

0-04 0-84624822 

0-03 0.83626853 

இடைத் செருகல் முறையில் ₹--0 025க்குரிய 1 (%) இன் மதிப்பைக் கணக்கிட்டுக் 
கிடைக்கும் மதிப்பை 

x5 a 
ரூட் கரத! 3 ஆப. ee he es 
p= (a2 3  5aF 7-3! a 

தொடரிலிருந்து கிடைக்கும் மதிப்புடன் ஒப்பிடுக. 

4.4. நியூட்டன் - கிரிகோரியின் பின்முக இடைச் செருகல் 
வாய்பாடு (Newton-Gregory formula for backward interpola- 

tion) 

நியூட்டன்.கிரிகோரியின் முன்வேக வாய்பாட்டில் வேறுபாடுப் 

பட்டியலிலுள்ள முன்னணி உறுப்பும், முன்னணி வேறுபாடுகளும் 

மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே இவ் வாய்பாட்டின் 

மூலம் பட்டியலின் இறுதிச் சார்பலனை அடுத்துள்ள சார்ப்லன்களின் 

மதிப்புக்களை அவ்வளவு சரியாகக் கணக்கிட முடியாது. இத்தகைய 
மதிப்புக்களா மிகச் : சரியாகக் கணக்கிடப் பயன்படுவதுதான் 

நியூட்டன் கிரிகோரியின் பின்முக வாய்பாடு. 

a, a+h,a+2h,...... ,atnh S,auapmp % இன் மதிப்புக் 

களாகக் கொண்ட f(x) என்ற சார்பைக் கருதுக. 1(2) இன் மதிப்புக் 
களைக் கீழ்க்கண்டவாறு பட்டியல் படுத்தலாம். 

  

  

x f (x) 

a f (a) 

ath f (a+h) 

at2h (௨42) 

a+(n—1)h | f(a+n—1h) 

அர்கம் f (a+nh)        
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இடைச் செருகல் மதிப்புக்களைக் காணப் பயன்படும் 1(2) இன் 

கோவை இல் ப படி பெற்ற ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையாக யிருக்கும். 

ad a+ nhs@ib இடையேயுள்ள % இன் எல்லா மதிப்புக்களுக்கும் 

© fui f(x) இன் மதிப்புக்ககைா அக் கோவையினின்றும் பெறமுடியும். 

அக்கோவையை 

9 க்ச்க உட ௮ விடி] 4 கட [22 (உ௮வடி] [௨- (௨௮4௨-1 ம 
tee eee +A, [x—(a+nh)] [kx—(a+n-—1h]...... [x—a—h] 

என்று எழுதலாம். 

இதில் 5௨-01 என்று பிரதியிட, 1 (௧-1) - 

இப்பொழுது, %- (௧-0 11) என்று பிரதியிட, 

f(a+n— 1 h)=Ap+A; [a+n— 1 h—(a+nh)] 

=f (a+nh)—A, h. ; 

f(a+nh)—f(a+n — lh) 
A; = h   

= V f(a+nh) 

(௨௩-21) என்று பிரதியிட, 

f(a+n—2h)=A)+A, [a+n—2h—(a+nh)] 

+A, [a--n—2h~(a-+-nh)] 

[a+n—2h—(a+n—Ih)] 
= f (a+nh)+A,; (—2h) +A, (—2h) (—h) 
= f(a-+-nh)—2A; h+Ag-2! h? 

. 2! Agh®? =f (a+n—2h)—f (a+nh)+2A,; h 

= f(a+n—2h) ~f(a+nh)+ 

Q[f (a+nh)—f (a+n—I1h] 

= f (a+nh)~2 f(a+n—Ih) +f (a+n—2h) 

= ட f (a+nh) 

» Ay & 72 £(a-tnh) = he 
- ௨௨-31 என்று பிரதியிட, 

f (an — Sh) =Ap+A; (—3h) +Ay (—3h) (—2h) + 
| As (—3h) (—2h) (—h) 

== Ag—3A, h+6Ag h?—3! Ag hi.
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*, 3! Ag b3 = Ay—3A; h+6Aq h?—f (a-+n— 3h) 

= f (a+nh)—3 [f (a+nh)—f (a+n—Ih)] - 

+3 [€ (at+nh)—2 f (at+n—Ih) +f (a+n—2h)] 

—f (a+n—3h 

1 

eetenereeesesesesoeesesoessessoned 

  

ஆகவே, Ay = Vv f(a+nh) 
n! n 

இம்  மதிப்புக்களைப் பிரதியிட நாம் கீழ்க்கண்ட வாய்பாட்டைப் . 

பெறுகிறோம். 

£ (0-1 (உ-ம்) ms Vv f(a+nh) [x—(a+nh)] 

  

1 cory ணை 
+ ory V" f (a+nh)[x—(a+nh)][x—(a+n—Jh] 

+ eee SOF Oe FOS DES VEE FES FOF CHE BEF FER BERD sen 

1 ் டர்கி 
+ ட vf (a+nh)[x—(a-+-nh)][x— (a+ n—1h] 

n! 
[ஜோ (2 410) ] 

இவ் வாய்பாடு நியூட்டன் -கிரிகோரியின் பின்முக இடைச் செருகல் 
வாய்பாடு என்றழைக்கப்படுகிறது. 

Sta aR (a+-oh 
இவ்வாய்பாட்டில் ey ு ந, அதாவது 2-௨ (௩-1) * 

என்று பிரதியிட்டால், வாய்பாடு கீழ்க்கண்ட அமைப்பைப் பெறு 
கிறது. 

f [a+n-+t)h] = f (a+noh) 4. nV f (a-bnh) th © 

1 
எ V2 £(a+nh) [th] [(t +1) hb] + oe cee sen ese: 

௬ 
if. 

: t ஆ 
n: 

  

ஏ” f(a-+nb) [th] [(t1)h] eee வட 

[(t-o— 1h],
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அதா வது, 

ffa-+ (n+ th] =fla+nh)-+—7 9 8 (வட்ட ஏரா உட்க 

een 49 W782 £ (A+ MD) + woe ee vce.ces coe nee vee 

t (t+1) (t+2)...... (t-+n—1) o f (anh), 

7 n! 

ஏம) இன் வளைவு பட்டியலின் இறுதி மதிப்புக்களுக்குப் 

பக்கத்தில் வழ வழப்பாக இருந்தால் இவ்வாய்பாட்டை (௨-1) க்கும் 

[3-- (௨--1) பிக்கும் இடைப்பட்ட மதிப்புக்களைக் காணப் பயன்படும் 
புறச் செருகல் வாய்பாடாகவும் பயன் படுத்தலாம். 

மாதிரி 73: 

கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து 1௩ இன் மதிப்பைக் 

காண்க, 

Up Uy Us, U3 (7, Us; 

25 25 a) 16 15 15 

(சென்னை "69 செப்.) 

U, என்பது பட்டியலின் இறுதி மதிப்புக்கு அடுத்த மதிப்பாகும். 

(7; இன் பக்கத்தில் 14, இன் வளவு வழவழப்பாக யிநப்பதாகக்: 

கொண்டு, நியூட்டன் -கிரிகோரியின் பின்முக. வாய்பாட்டைப் புறச் 
செருகல் வாய்பாடாகப். பயன்படுத்தி Us இன் மதிப்பைப் பெறலாம். 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள .பட்டியல் மதிப்புக்களுக்குப் பின்முக ... 
வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும், 

  

x U, AU, VW?U, 70, V4U, 
  

1 25 

1 25 —3 ப 
ட்கள் ஆ 2 

2 9 * _] 0 
ஸ் த 

~~. 18 1 0 
<3 * 2 

4 [த டத 
10 

ந 15 
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Que Us=15, VU;=0, V2U5=3, 0-2. நியூட்டன். 

கிரிகோரியின் பின்முக வாய்பாடு வருமாறு : 

மம f [at (n+t)h]=f (a-tnh)+77V f(a-+tnh) + vit fata) 

ன் வட யக mucus 
இங்கு ௧-5, 1-1, 

காணவேண்டிய மதிப்பு 0, ஆகையால் 2--(ம41)-35 

  

atnh+th=6 

5+t=6 

t=] 

[ 235 
். பொட ~VUster9 2U5+ க V2U; 

ணன் 

= 20. 

மாதிரி 74 

கீழ்க்காணும். பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து 63 வயதுக்குரிய 

பிரிமியத்தை மதிப்பிடுக. 

வயது ... 45 50 55 60 65 

பிரிமியம் ... 114-84 96-16 83-32 74-48 68-48 

காணவேண்டிய மதிப்பு பட்டியலின் இறுதி மதிப்பாகிய 65க்குப் 

பக்கத்திலிருப்பதால் நியூட்டன் -கிரிகோரியின் பின்முக வாய்பாட் 

டைப் பயன்படுத்த வேண்டும். வேறுபாட்டுப் பட்டியல் கீழே 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள து. 

  

  

ang ae JUx ஏறு... ஏம. ஏரு 

45 111-84 15. £8 
| — Her | 

50 96-16 5.84 
— 12-84 — 1.84 

55 83.32 4.00 0-68 
>— 8.84 —1-16 

60 74.48 2.84 | 
:. oe G00 2 

65 6948 
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Giixs a+nh=65, U,=68-48, VUs=—6-00, 72U,=2-84, 
V3U,=—1-16, V4U,=0-68, h=5 

a-+(n-+t)h=63 

a-+-nh-+th =63 

65-+5t=63 

2 
t= ~5 = 0௨4, ட 

ட ie பின்முச வாய்பாட்டைக் கருதுக. 

sail V 20 ஷ். ee see cee 

  

Un+(at¢in=U ஸ்ர ‘4 பிம் 

— 
  

  

  

  

2 
‘. Uss=Usst 77 p VUest V2U65+ Eley eter) ero ப 

ட 001) பரவ (t+ 3) ஏல. 

62.4840) (6) 4 (04) 06 20 
(04 09 05 _டடி 

20௮09 (6) 66) ஓ 
24 

-68-48-.2.4--0.3403-0.07424--0.028238 

௬704852192. 

பயிற்சி 15 

1. % இன் மதிப்புக்களுக்குக்கேற்ப 4 இன் மதிப்புக்கள் கீழ்க்கண்ட பட்டி 
யலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றிலிருந்து %--5க்குச் சரியான * இன் 
மதிப்பைப் பெறுக. 

2 ௨.0 1 2 3 4 

y.. 79 91 105 116 .197 (சென்னை ₹67 ஏப்.) 

ஃ. ஒரு விற்பனை நிலையத்தின் விற்பனைப். பட்டியல் கீழே கொடுக்கப் 
பட்டுள்ளது, 

வருடம் ... 1915 1920 1925 1930 1935 

துணியின் விற்பனை..... 125 163 204 238 282 

(இலட்சம் கெஜங்கள் ) | 

மேற்கண்ட விவரங்களிலிருந்து 1940-ஆம் வருட விற்பனையை மதிப்பிடுக.
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3. கீழ்க்கண்ட உயிர்ப் பட்டியலிலிருந்து 47 வயதில் வாழ்வோரின் 
எண்ணிக்கையை மதிப்பிடுக. 

வயது (வருடங்களில்) ... 20 30 40 50 

வாழ்வோரின் எண்ணிக்கை ... 51 44 35 24 

(இலட்சங்களில் ) 

4. ஒரு உயிர்ப் பட்டியலில் /,; என்பது % வயதில் வாழ்ந்து கொண்டிருப் 
போரின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. 

Egg =512, 620-439, /,ட--346) 243 

என்றால், :--47க்குரிய /; இன் மதிப்பைக் காண்க. 

5... ஒரு வட்டத்தின் விட்டத்தின் (64) மதிப்புக்களும், அவற்றிற்குரிய 
வட்டத்தின் பரப்பின் (&) மதிப்புக்களும் கீழே பட்டியலில் கொடுக்கப் 
பட்டுள்ளன. 

d: 80 85 90 95 100 

A: 5026 5674 6362 7088 7854 

இவற்றிலிருந்து விட்டம் 96 ஆகயிருக்கும்போது வட்டத்தின் பரப்பைக் காண்க, 

6. கீழ்க்கண்ட பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து Sin 33° 13: 301 இன் 
மதிப்பைக் காண்க. 

x° Sin x° 

30 0.5000 

81: 0-5150 

32 0-5299 

33 0-5446 

34 0 5592 

7... ஒரு பொருத்தமான இடைச் செருகல் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, 

கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து 1௦2.) 98-8 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x logig X 

95 1-9777236 

96 1-9822712 

97 1 -9867717 

98 1-9912261 

99 1-9956352 

8. கீழ்க்கண்ட பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து 2-23:5க்குரிய £ (20) இன் 
மதிப்பைத் தகுந்த இடைச் செருகல் வாய்பாட்டின் மூலம் மதிப்பிடுக. 

x f (x) 

19 91-00 

20 100-25 

21 110-00 

22 120-25 

23 131-00 

ஆத 142.25 

25° 54.00
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9, கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து 4 33.25 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x qe; 
29 3-07232 _ 
30 3.10723 
31 3-14318 
32 3.17480 
33 3-20753 
34 3-23961 

10. நியூட்டனின் இடைச் செருகல் வாய்பாடு மூலம் f (2-0305) இன் 

மதிப்பைக் காண்க. 

x f (x) 

2-00 0-0540 

2-01 0-0529 

2-02 0-0519 

2-03 0-0508 

2:04 00498 

“4.5 விடுபட்ட உறுப்பினை மதிப்பிடல் (ாவிம௨/10 of missing term) 

FL இடைவெளியுள்ள சார்பின் மாறிகளையும் அவற்றின் சார் 

பலன்ககயும் கொண்ட ஒரு பட்டியலில் ஒன்று அதற்கு மேற்பட்ட 
சார்பலன்கள் விடுபட்டிருந்தால் அவைகளை மதிப்பிட கீழே விளக்கப் 

பட்டுள்ள முறையைக் கையாளலாம். 

. ஆ கயறு கடந, ட உயி என்பவை மாறி இன் (௦-1) 
மதிப்புக்கள் எனக்கொள்க. 4-7 (2) என்பது சார்பலனைக் குறித்தால் 
இந்த (௩-1) சார்பின் மாறிகளுக்குரிய சார்பலன்களின் மதிப்புக்கள் 

f(a), f (ath), f (a+2h), ௨ம் (கர்ம ஆகும். 

இப்பொழுது & 8-1 என்று அறிவோம். 

MasGou, A” f (a)=(E—1)" f(a) . . 

03 n-1 n-2 n 

=[E கடந் கம sees +(—1) +1] f (a) 

n n-1 n-2 

ம ம (மந f(a)+"CQ,E f (ajy— 

வக்க +-(—1)" f(a) 
=f (a-+-nh) —»C, f [a+(n—1)h]+ 

| 2Og f [a+ (n—2)h] — 00 seosee-+ (1) F fa). 

வகை (1) ஒரு சார்பலன் விடுபட்டிருப்பதாகக் கொள்க.
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ஆகவே ௩ சார்பலன்களின் மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன . 

எனவே f (x) என்பது (௦-1) படி பெற்ற ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை 

யாகயிருக்கும். 

உ கூ (௨-0. அதாவது, 

f(a+nh)—*C, f [a+(n—1)h]+2C, f [a+(a—2)h]—...... + 

(—1)" (௨-0. இச்சமன்பாட்டில் ஒரு உறுப்பின் மதிப்பைத் தவிர 

மற்ற எல்லா உறுப்புக்களின் மதிப்புக்களும் தெரியுமாதலால், தெரிந்த 

மதிப்புக்களை இச்சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டு விடுபட்ட மதிப்பினைக் 

கண்டுபிடிக்கலாம். 

ame (ii) இரண்டு சார்பலன்களின் மதிப்புக்கள் விடுபட்டுள்ள 

தாகக் கொள்க. 

ஆகவே, (௨-1) சார்பலன்களின் மதிப்புக்கள் கொடுக்கப் 
பட்டிருக்கும். - எனவே £(0)ஐ (௩-2) படி பெற்ற ஒரு பல்லுறுப்புக் 
கோவையாகக் கொள்ள வேண்டும். 

ற ர ம பு 

 £fa+(n—1)h] ௨10) 1[க-- (0-2) 1110 f [a+(n—3)h]— 
n~ 

35 (1 16020 we ௫. 
மேலும் ௩ ் 1(௨)-0 ஆகையால் A f (a) =0 peer. - 

. £(a-+nh)—7C, f [a+(n—1)h]+°C, f [a+(n—2)h] — 
க ன்க்க்க we $(—1)" f(a) =0 ஷ் (2) 

மேலே கிடைக்கப்பெற்ற (1), (2) ஆகிய. ஒருங்கமைச் சமன் 

பாடுகளைத் தீர்த்து விடுபட்டுள்ள இரண்டு சார்பலன்களின் மதிப்புக் 

களையும் பெறலாம். மேற்கண்ட வாய்பாடு (--1)௨ என்ற ஈருறுப்புத் 

தேற்ற விரிவை யொத்திருப்பதால், இந்த இடைச் செருகல் முறை 
ஈருறுப்புத்தேற்ற விரிவு முறை (Binomial expansion method) sre 

- அழைக்கப்படுகிறது. 

மாதிரி 75 

கீழ்க்கண்ட : பட்டியலில் விடுபட்டுள்ள உறுப்பினை மதிப்பிடுக, 

x f (x) ட 
[ 216000 
2 226981 
3 me 

4 250047 
5 252144 

(சென்னை பி.காம். 63 செப்.)
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யு இன் நான்கு மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

- ஆகவே, 1 (1) ஒரு மூன்றாம் படிப் பல்லுறுப்புக் கோவையெனக் 

கொள்க. 

உட ிரிகி(வி0. 

௨1 எனக் கொண்டால், ௩*ம (1)-0 ஆகும். 

அதாவது, (8-1) f (1)=0. 

B £(1)—G, E £(1)+!Cy E £ (1) —4Qy E £ (1) +£ (1) =0 
F (5)—4£ (4) +6 € (3)—4 £ (2) +£ (1) =0 
(262144) —4 (250047) +6 f (3) —4 (226981) + 216000=0 

478144—1998113-L6 f (3)=0 
-. 6 (3) =1423969 

f (3) = 2383281 

மாதிரி 76 

கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் விடுபட்டுள்ள மதிப்புக்களைக் காண்க. 

x:. 0 1 2 3 4 5 6 

Uy: டு 2 10 34 ர 209 os 

7,-இன் 5 மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே, (0. 

ஒ:ந நான்காம் படிப் பல்லுறுப்புக் கோவையெனக் கொள்க, 

2 A°U)=0 

அதாவது (8-1) “ப-0 

E Up—5C, E Up-+8Cy E Up—2Cg E Up-+8C, E Up—Up=0 
U;—5 U,+10- Us—10 Ug+5 U,—Up=0 

பட்டியலிலிருந்து மதிப்புக்களைப் பிர தியிடவும். 

209—5 U,+10(34) —10(10)+-5(3) —0==0 
209 ~5 U,+340—100+-15=0 

_5 104640 

464 
ee Us= த = 92-8 

மேலும் £17)-0 எனக்கொண்டால், 

(E—1)°U, =0
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: 5 4 3 2 

அதாவது, % 17,605 Up+°Cy E Up—%Cg E Up-+8Cy E Uy 
—®C5 E Up+U)=0 

U,—6 Us+15 Uy—20 Ug+15 Ug—6 Uj +Up =0 
பட்டியலிலிருந்து மதிப்புக்களைப் பிர தியிடவும். 

U,—6(209)-+15(92-8) —20(34)-+15(10) —6(3)-++0=0 
Us, —1254+1392—580-+ 150 —18=0 
U,—1952+1542=0 

310410, 

மாதிரி 77 | 
கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து 1௦2 212-இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x log x 
210 2-3222193 

211 2+3242825 

mle _ 

213° 2-3283796 

214 2-3304138 

210-ஐ x-Qsér ஆதியாகக் கொண்டு, N=x—210 என்றும் 

171௦2 (2₹-1-210) என்றும் எழுதுக. ஆகவே, மாற்றப்பட்ட பட்டியல் 

வருமாறு. 
U x x 

0 2-3222193 
1 2+3242825 
2 க 

3 2+3283796 
4 2-3304138 

.-இன் 4 மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தால், 

A‘U, =0 

அதாவது, (8-1) “0-0 

அதாவது, 81740 ந (4 Up—'Cy E Up-+Up=0 
0-4 Us-+6 U,g—4 U,+U,=0. 

(2-3304138)—4 (2-3283796)+6 U,g—4 (2-3242825) 
i -++-2-3222193 =0 

2-3304138—9-3135184-+6 Ug—9-2971300-+2-3222193.=0 
46526331 —18-6106484-+6 U,=0 

6 Us= 13-9580153 
- Ug=2-3263359.



சம இடைச் செருகல் 175 

பயிற்சி 16 
1 கீழ்க்காணும் பட்டியலில் விடுபட்ட மதிப்பைக் காண்க, 

xs 0 1 2 § 4 

f (x): 150 192 241 _ 374 

2, கீழ்க்காணும் பட்டியலில் x=4é6 hu y-Qoar oHtiouds arora. 

a 2 3 4 5 6 

y? 144 . 172-8 — 248-8 298-5 

3. கீழேகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் anna மதிப்புக்களிலிருந்து %₹-523க்குரிய 

ன் மதிப்பைக் காண்க. 

x: 5 10 15 20 ௮. 30 

y: 6 10 12 17 ன 28 
(சென்னை 11 பி.இ.: 05 செப்.) 

4,° Uy=580, U,=556, 02-20, 0,385 ஆயின். '0யின் மதிப்பைக் 

காண்க. 

5. கீழ்க்காணும் பட்டியலில் விடுபட்ட மதிப்பைக் காண்க. 

x: od 6 11 16 21 

f (x): 3-84 12-59 —_ 26-30 32-67 

6. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களைக் கொண்டு 1931ஆம் வருட 
தின் மக்கட் தொகையை மதிப்பிடுக, 

வருடம் ௨... 1911 1921 1941 1951 

மக்கட் தொகை (ஆயிரங்களில்) ** 134 139 239 362 

7. ஒரு பொருத்தமான இடைச்செருகல் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத் 
கீழ்க்காணும் பட்டியலில் விடுபட்ட மதிப்பைக் காண்க, 

வருடம் -- 1950.- 1955 1960. 1965 1970 . 

துணிகளின் விற்பனை (இலட்சம் கெஜங்கள்)". 250 285 328 — 444 

(சென்னை ?06 செட் 

8. . கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளி விவரங்களிலிருந்து 1911ஆம் ஆண்டி 
மக்கட் தொகையை மதிப்பிடுக. 

வருடம் w 1881 1891. 1901: 1921 1931 

இல்ட்சங்களில்) 865... 391 421 467 501 

ந் % ஒரு பொருத்தமான இடைச்செருகல் ' வாய்பாட்டின். மூலம் கீழ்க்கண் 
பட்டியலில் விடுபட்டுள்ள மதிப்பைக் காண்க. 

X: 1911 1912 1913 1914... 1915 1916 1917 

y: 1331 1728... 2199 — 3375 4096 : 4913 

10. . கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் விடுபட்டுள்ள ;--இன் மதிப்புக்களைக் காண்க 

xr 50 51 BQ BB 54 55 
y: 3-864 — — 3-756 3-780. 3-803 3-€
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11. கீழே பட்டியலில் விடுபட்ட மதிப்புக்களைக் காண்க. 

வருடம் ... 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

(மீல்லியன் ஏக்கர்)” 78-6 78-7. — 77:7 78-7 — 80-6 77-6 78.4. 

12. கீழே விடுபட்டிருக்கும் மதிப்புக்களைக் காண்க. 

x: 20 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 
ys 06135 _ 0.11 0-100 — 0-082 0.074 

13. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் விவரங்களைக் கொண்டு 30—34 
வயதுடைய ஒரு தாய்க்குப் பிறக்கும் குழந்தைகளின் சராசரி எண்ணிக்கையை 
மதிப்பிடுக. 

தாயின் வயது 1519. 20-24 95-29 30-34 95-89 40-44 
(வருடத்தில்) 

குழந்தைகளின் , _ , ட்டை சவத (O87 | 21. 8.5 5-7 5.8 

14, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து 1937--₹38ஆம் ஆண்டில் 
இந்தியாவின் ஏற்றுமதிப் பொருட்களின் மதிப்பைக் காண்க. 

ஏற்றுமதி 
— (ரூபாய்) 

1933-34 89 56 32 418 

1934-35 52 53 740607 

1935—'36 37 35 58 955 

1936—’37 27 84 61 129 

1938—?39 23 26 02 668 

15. பு, I -9243, பிரி ஆம; 3 9590, U, +Us= l ” 9823, Us; +U;= 1 -9956 

என்றால் பீ,-இன் மதிப்பென்ன ? (சென்னை ₹௦2 செப்.) 

16. Up+Us=2-37, U,+U;=2-92, Ug +U,=3-01 ereiraged U,-@ar ow Sts 
பைக் காண்க.



5. அசம இடைச் செருகல் 
(Interpolation with unequal] intervals) 

நாம் இதுவரை படித்த இடைச் செருகல் முறைகளில் சம 

இடைவெளிகளில் அமைந்த இன் மதிப்புக்களுக்குரிய 7(2) இன் 

மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தன $; அவற்றிலிருந்து % இன் 

ஏதாவது ஒரு இடை மதிப்புக்குரிய 1 (2) இன் மதிப்பைக் கணக் 
கிட்டோம். ஆனால், கண்டறியப்படும் விவரங்கள் எப்பொழுதும் 

் சம இடைவெளிச் சார்பின் மாறிகளுக்குரியானவாக யிருப்பதில்லை. 
எனவே, அசம இடைவெளிகளில் அமைந்த % இன் மதிப்புக்களுக் 

குரிய 1 (0) இன் மதிப்புக்கள். கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் 1(2) இன் 
ஏதாவது ஒரு இடை மதிப்பைக் காணவேண்டிய தேவை ஏ ற்படலாம். 

இவ்வாறு அசம இடைவெளிகளில். அமைந்த விவரங்களிலிருந்து 
100) இன் இடை மதிப்புக்ககாக் காணப் பயன்படும் அசம இடைச் 
செருகல் முறைகளை இங்கு ஆராய்வோம். 

5.1. வகுபட்ட வேறுபாடுகள் (011020 018௭௦) 

80௪.2], 9292௦௦22௦௪ a, TOO XO st HF இடைவெளி மதிப்புக் 

களைச் சார்பின் மாறிகளாகக் GQaresrr. f(x) sterp erties 

கருதுக. QieiG (A1—Ap), (Ag—Az), (A3—Ag)s..-... மோட என்ற 
இடைவெளிகள் சமனற்றவையாகும். மேற்கூறப்பட்ட சார்பின் 

மாறிகளுக்குரிய சார்பலன்கள் 1 (௨0), 1(௨), ம (ஹு)... £ (ap) 
ஆகும். இத்தகைய விவரங்களைப் பட்டியல் படுத்திக் கீழ்க்கண்ட 
வாறு வேறுபாடுகள் காணலாம். அதாவது, இரண்டு அடுத்தடுத்த 

சார்பலன்களின் வேறுபாட்டை, அச் சார்பலன்களுக்குரிய சார்பின் 
மாறிகளின் இடைவெளியால் வகுத்து பட்டியல் வேறுபாடு . 
காணலாம்... இவ்வாறு வகுக்கப்பட்ட வேறுபாடு “முதல் நிலை 
euguir1. Caumur@’? (divided difference of first order) storm 
அழைக்கப்படுகிறது. GuGeo கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களின் 

எ--12 :
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வகுபட்ட முதல்நிலை வேறுபாடுகள் 

f(a;)—f(ao) 1(82)--3(௨ழ) 
௨-3. ag—ay ல் an — 4y-1 

இவ்வகுபட்ட வேறுபாடுகள் முறையே f(a, ag), (2, 21), 4௮42௦௧ ‘ 

(an, உய) என்று குறிக்கப்படுகின் றன. ஆகவே, 

_1(8)-1(20) 
21-80 

, f(ay) ன (௨-1) ஆகும். 

1(81 a0) 

f(ag)—f(a1) 
ag— ay ° 

f(a3)— (aa) 
ag—ag 

f(ag, ay) = 

f(ag; 21) 

_ f(ap)—F(as-) 
f (ays ap-1) = a An-1 

இவ்வகுபட்ட வேறுபாடுகளைக் குறிக்க &, என்ற செயலியைப் பயன் 

படுத்துகிறோம். 

இரண்டு அடுத்தடுத்த முதல்நிலை வகுபட்ட வேறுபாடுகளின் 
வகுபட்ட வேறுபாடு இரண்டாம்நிலை வகுபட்ட வேறுபாடு என்று 

அழைக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, f(a, ao), F (ag, a1) ஆகிய 

வகுபட்ட வேறுபாடுகளின் வகுபட்ட வேறுபாடு காண 4 (௨, 8) - 

1 (௨, ௨)ஐ (டீ--௨) ஆல் வகுக்கவேண்டும். இவ்வாறு கண்டு 

பிடிக்கப்பட்ட வகுபட்ட வேறுபாடு இரண்டாம் நிலை வகுபட்ட 

Gainuir@ (divided difference of second order) statrg) அழைக்கப் 

படுகிறது. இந்த இரண்டாம்நிலை வகுபட்ட வேறுபாடு f (ag, az, ao) 
என்று குறிக்கப்படுகிறது. ஆகவே, 

1(௨, &)--1(21, 80 
ag—ag 

f(a, ag)—f(ag, az) 
ag—ayz , 

f(ag, ay, ap) = 

இதுபோன்று, 1(8, 8௨. 21) = 

f(a,, a3)—f(a3, a 
f(ay, a3: ng yea note Be) 1004 ௨3௨௦-00 ar 29) ச 

, ag— ag 

இதுபோலவே, : மூன்றாம். நிலை. வேறுபாடுகள் கீழ்க்கண்டவாறு 

எழுதப்படுகின் றன.
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f(a3, ag, a;)— fag, ay, ag) 
f(ag; aQ5 a1; ag) =— a3— ag ’ 
  

f(a4, ags ao) —f(az, ag, az) 

ag— ay ° 
  f(ag, ag, Ag, a1) = 

வகுபட்ட வேறுபாடுகளின் முதல், இரண்டாம், மூன்றும்,....... 

முதலிய நிலைகள் முறையே ௬, 5, ரிஃ... என்ற செயலிகளால் 
குறிக்கப்படுகின் றன. 

எல்லா நிலை வகுபட்ட வேறுபாடுகளையும் கீழ்க்கண்டவாறு ஒரே 

சீராக எழுதலாம். 

_ f(a;) —f(ao) 
{(aj, a9) = 21 --20 

= fay) fo) 
றற இர ag 

_ f(a), fla), 
ag—ay, அழாக 

fai) (80) இதுபோல், 1(8, 8) - ணம் எவன் 

ஆகவே, 14(81, ௨)--1(&0, &) ஆகும். 

f(ao, a —f(a,, a 

f(ag, a1, Ag) = f(ag, a1
)—f (ax, ao) 

ag—ag 

_ f(a, ar) _ far ao) 
~ ag—ag ag—apg 

ட 121, 20) 4 f(ag, ax) 

ag — ag ag—ag 

1 eS ப 0]. 1 ane ட ae] 

  

  

  

ap—ag | ag —ayz aj— ag ag—Apg | al — Ag ag—ay 

_ fa) han) 
» (Ao a1) (Ap— ag) (Ao 1) (a9 — Aa) 

ட 1(81) f(ag) 
(ay—ag) (ag—ag) (ag—ay) (ag—ag) 

ட £(&0) 1 1 

(80-80 (ap —ag) + f(a) ககக (போலெ. (&1-- 8) ண்ட 

f(ag) 

(ag—a,) (ag—ag)
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ட f(aq) | ; — ay + ag+ aj —Ap 

~ (a@y—ay)(ag—ag) Hay) (ean (ay—ag) (Ag—ag) | 

f(a) 

(ag—a;) (ag— ag) 

_ ___ F(a) f(a) ; f(ag) 

(௨0-31) (80-89) (84-80) (6--௨ஐ) = (Ag) (AQ— Ag) 

இதுபோல், | 

7 F(ag) f(az) 
Cao» Aur aa) = னரா ணக கன அணக ர ரண 

f(aq) 
(ay— aj) (ap— ag) 

= f(a, a1, ag) 

  

    

4 ட 1(80) 

Absent pie’ HA Aa» Ste 20) கடு டட கலி படக 
ட. 1(81) f(ag) 

(a1—ap) (ay— ag) (ax— a3) | (ag—ag) (ag—az) (ag—ag) 

f(ag) = f(a, ay, ag, a 
(a3— ao) (ag—a) (ag—ag) (40: Bi» Bay Bs) 

என்று காணலாம். 

பொதுவாக, £ (௨ 81.௨ » Ajs, Ag) =f -(Ags Ars... , நேம, வ) ஆகும். 

வகுபட்ட வேறுபாடுகளின் மாதிரிப் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப் 

_ பட்டுள்ளது. | - 

  

  

x fe) AF) AM*f(x) 2800 

ap f(ap) 
1(20 81) 

ay f(a,) f(ag, az, ag) 

f(a, ag) (80, ay, Ag, ag) _ 

ag, f(a) f (ay, ag, ag) " 

f(ag, ag) f(ay; ag, Ag, 84) 

ag F(ag) ae £(agy ag, ay) 
ee “Plaga 

“ag F(a) ப
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மாதிரி 78 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் விவரங்களைக் கொண்டு 

வகுபட்ட வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும். 

3 க 5 11 27 

f(x): 13 அப் 899 17315 

வகுபட்ட வேறுபாட்டுப் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

  

  

  

          
  

ஜீ f (x) Af (x) A? Ff (x) AS f (x) 

3 —13 

23413 
523 16 

46—18 

ச்ம் லர as 18 
899-23 40-16 .. - 

| us ws 
11 800 1026-146 “44 275 

17315—899 

“ei உரக்க 
27 | 17315 

தேற்றம் 1. 

f (x)=x இன் ௩-ஆம் நிலை வகுபட்ட வேறுபாடுகள் மாறிலி 
யாகும். 

நிரூபணம்: f (x) =x", 

ag” —a," 
. £ (a, a1) வ கட 

ஆகவே, £ (ஷூ, ௨) என்பது ௨ ௨. இல் (௩-1) படி பெற்ற ஒரு 
“ படித்தான (1௦10080160) சார்பாகும். 

f (aq) a1) —f (a1, ag) 
f Ap, Ay, ag) = | ( > 2 49) இர ஜு 

[ n-1 1 இ nd aii, [ “nel n—-9 nl 
10 a1 ர... எ... tay. ஜெ. ரு இ. எப் +a, ] 

Ag— ag
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n-1 n- இ 9. : 
உ ஷு (ap ஷு) 1-2 (20-82) 

= ச் ay As Kats eee + aj _—_ 
ag—ag ag—ag ag—ag 

n-2 n-3 ,- n-2 n-3 n—-4 n-3 BS (ag + ௨280 Tt ர எக 1-8 ) +a, (a + agag எத அக்க + ag ) 

n-2 
+ eeceesrssesvecee “fb ay 

MECH, f (aq, உ), 8) என்பது ஐ ௨, 86 இல் (n—2) uy பெற்ற 
ஒரு படித்தான சார்பாகும். 

பொதுவாக, ர் (ao; a4; 22, கக ௪௫௪ ay) என்பது aos ay; ags 5௪௪ ௨௧௪௨ ay இல் 

(௩-1) படி பெற்ற ஒரு படித்தான சார்பாகும். 

மாநிலியாகும். எனவே, £ (6 -௩” இன் (௩-1) ஆம் நிலை வகுபட்ட 
வேறுபாடுகள் பூச்சியமாகும் என்பது தெளிவாகிறது. 

தேற்றம் 2. 

1 படி பெற்ற ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையின் ௩-ஆம் நிலை 
வகுபட்ட வேறுபாடுகள் மாறிலியாகும். 

நிரூபணம் : தேற்றம் (1) இல் x" இன் .ஆம் நிலை வகுபட்ட 
வேறுபாடுகள் மாறிலி என்று நிரூபித்தோம். 

இப்பொழுது ம (0) -7) (20-19 (x) எனக் கொள்க, 

20 81 8 ..௨௨.ன்பன ௩-இன்: மதிப்புக்களானால், 

F (ayy ay) =f =f (aa) 

  

21-20 

- [fi (a1) + fo (ax) ]—[f: (a9) +f (ao)] 
ay — ay 

— fi (a1) —f (வு. fy (a1) —fe (ao) 
aj—ag ay — Ag 

=f; (ap, a;) +f (ao, ay) 

அதாவது, ஒரு சார்பு இரண்டு வெவ்வேறு சார்புகளின் மொத்தத் 
திற்குச் சமமானால், அச்சார்பின் முதல் நிலை வகுபட்ட வேறுபாடு 
அவ்விரு . சார்புகளின் முதல் நிலை வகுபட்ட வேறுபாடுகளின் 
மொத்தத்திற்குச் சமமாகும்.
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மேலும், ௦ என்பது ஒரு. மாறிலியாகவும் 10) என்பது 

£ 00-01, 0) என்ற அமைப்பிலுமிருந்தால் 

f (a;)—f (ao) 

ay— aq 

_ cf, (a1) —c fy (ap) 

இ ௨ -- 80 

- ay— ag 

f (ao, 21) = 

=C fy (a9, a1) 

அதாவது, £ (2) இன் வகுபட்ட வேறுபாடு, 1) (6) இன் வகுபட்ட 

வேறுபாட்டை ௦-ஆல் பெருக்கிய பெருக்கற் பலனுக்குச் சமமாகும். 

இப்பொழுது, ௦ படி பெற்ற ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையென்பது 

ு, ௩-1), ௩-2), ,3,2, 1,0 ஆகிய படிகளைப் பெற்ற பல 

உறுப்புக்களின் மொத்தமாகும். ஆகவே, (௦-1), (௩-2), ..... 

2, 1, 0 படிகள் பெற்ற எல்லா உறுப்புகளின் 1-ஆம் நிலை வகுபட்ட 

வேறுபாடுகள் யாவும் பூச்சியமாகும். ௩ படி பெற்ற உறுப்பின் 

1-ஆம் நிலை . வேறுபாடு மாறிலியாகும். ஆகவே, ௩ படி பெற்ற 

பல்லுறுப்புக் கோவையின் ௩-ஆம் நிலை வேறுபாடுகள் மாறிலியாகும். 

மேலும், அப்பல்லுறுப்புக் கோவையின் (௦-4 1)-ஆம் நிலை வகுபட்ட 

வேறுபாடுகள் பூச்சியமாகும் என்பது தெளிவாகிறது. 

5.2 நியூட்டனின் வகுபட்ட வேறுபாட்டு வாய்பாடு (142ஈ10'8 
divided difference formula) 

ஏர (0) என்ற சார்பினைக் கருதுக. ௨, ௨, 2... , ஆ என்ற 

இன் மதிப்புக்களுக்குரிய .£ (2).இன் மதிப்புக்கள் f (ao), f (ar), 
f (ag), ...0s »f (aq) Bhd. agy Ars Ags were , உ. எல்லாம் சம இடை 

வெளியில் .இல்லையெனக் கொள்க? அதாவது, (84-௨0), (82-௮௨); 

» (Ap —Ay-1) ஆகியவையெல்லாம் அசம இடைவெளிகளாகும். 

f (x)—f (a9) இப்பொழுது, £ (2, 20) - 
X—ag 

f (x)=f (ap) +(x—ap) f(x, ag) «s mw £1) 

் இதுபோல், f (x, a, a1) 20. AEC Sp 

f (x, ag) =f (ag, a;)+(x—a,) i {x 805 ay) 

. f(x) =f (aq) +(x—ap) [f (ao, a1) +(x—a1) F(x ao, a1)] 
=f (a9) +(x—ap) f (ag, a1) +(X—ag) (௪-௨) £ (xX, Ap, az) 

wx “(4)
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"இதுபோன்று, 

F(x) =f (ag)+(x—ag) f (ao, a1) + (x—ap) (X41) F (Ags : 81. 82) 
+ (x—aq) (x—ay4) (x—ag) f (xX, ag, a1, ag) 

f (x) =f (ay) +(x—ap) f (ao, a1) +(X—aq) (X—4) F (aos Ar, Ag) 
+(x—ap) (X—ay) (X— ag) f (Aq, ai, Ag, ag) 
++(x—ap) (k—a,) (x— ag) (x—~ ag) F (Ao, ar Aa, Ag, aq) 

இவ்வாய்பாட்டில் கடைசி றப்ப 

(2-௨) (K—ay) (XK —Ag) eee ௨ (X—an) £ (Ky Any Atyree eves AQ) 

என்பது %,..1 என்று குறிக்கப்படுகிறது. இது $(2) இன் மீதி 

உறுப்பு. (மோகப் நவா) எனப்படுகிறது. 1(2) என்பது ஒரு 

1 படி பெற்ற பல்லுறுப்புக் கோவையாயின் £(%, ௨௦, மேட veeee. » ay) 

என்ற (௩-1) ஆம் நிலை வேறுபாடு பூச்சியமாகும். ஆகவே, 

1410 ஆகும். 

உ F(x) =f (ap) +(x —a) F (ag, a1) ++(X—a0) (X— a1) F (aq, ay, ag) 
வ] 52௨ ௧௧௨ ௧௧௧ +(x— ao) (KX Ay) ose noe eee (X—Ay-1) f (Ags Arts veces ச an) 

இதுதான் அசம இடைச் செருகலுக்கு நியூட்டனின் வகுபட்ட 

வேறுபாட்டு வாய்பாடாகும். . இவ்வாய்பாட்டில், 

fag, ar) = AN F (a9); 
1 (30 ay, ag) = A\? £ (a), 

f (ao Ay, Ag, ag)= /\' f (aq), 

| 

“சிநேக sees Qyea) =A f (29), 
ம் (aos Ay, ௧௪௨௧௧ ட் உப At f (ap) 

என்று எழுதினால், நியூட்டனின் வகுபட்ட வேறுபாட்டு வாப்பாடு 

கீழ்க்கண்ட அமைப்பைப் பெறுகிறது. . 

f (x)=f (ap) +(x—Ap) AX f (a) +(x—a0) (xa) AX? (aq)+ 
(x—a)) (x~ay) (X—ag) APE an nar mand gilalnns viwn topes kama ce | 

தய) கக) ஸு (கோப) Af (a). 

குறிப்பு 5 

* நியூட்டன் - கிரிகோரியின் முன்வேக இடைச். செருகல் வாய் 
பாட்டை நியூட்டனின். வகுபட்ட வேறுபாட்டு வாய்பாட்டிலிருந்து 

கீழ்க்கண்டவாறு வருவிக்கலாம்,
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கடி பேட நே வ , ௨ என்பன 1 சம இடைவெளியில் இருப். 
பதாகக் கொள்வோம். 

. (௨--௨)-(௨ஷ- 21) (6-௨... (ஜோ ஆட எ. 

  

  

  

 (க9--௨9 2, (6-8 31, ... sousg (A, — 4p) = Hh. 

இப்பொழுது, 4 (8, 81)- ee _2 7 2a) 

f (aq, aj, ag) = ee 

=A £ (a9) ——-A f (ay) 

—Th 

=STIA f(a)— A £ (a1) 
ட £(2)- & 8(80] 

வலக? 100 

= rH A?® £ (a9) 

° ் 1 

இதுபோல், 1 (20, A15 ag, a3) 31 hs As F (ap )aese ses eee. 

] ] 
(x)= F(a) +> (aaa (24௭0-8௨04 1(80) 

49 பேக (Rar) (Rag) AP Faq) 
SF cae jens ek atonn sniper dics ngs edn Rw Bo சடசட கத ணாத 

+p) (x—ay). பே கூடி க5 (கடு 
இவ்வாறே நியூட்டன்--கிரிகோரியின் பின் முக வாய்பாட்டை 

யும் நியூட்டனின் வருபட்ட வேறுபாட்டு வாய்பாட்டிலிருந்து வரு 

விக்கலாம். 

மாதிரி 79 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து அதன் 

சார்பினைக் காண்க. 

Uo Ui Us, Us 

8 be it C68 123 . 
(சென்னை 69 ஏப்.)
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வகுபட்ட வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும். 

  

  

x Ux AU; | A? U; A? U, 

0. 6 

3 

11 4. 

| 4g i 
4 68 9 

55 : 

5 123 

  

மூன்றாம் நிலை வகுபட்ட வேறுபாடுகள் மாறிலியெனக் கொள் 

வோம். ,, 400, 

f(x)=f (ao) +(x—aq) A Fao) +(x—ap) (x—a1) A? f (ap) 
+(%— aq) (X~a1) (x—ag) A\® faq) 

=8-+(x—0) 3+(x—0)(x—1) 4+-(x—0) (x—1) (x—4)1 
=843x+4x?—4x+x3—5 x?+4x 

=x3—x?13 x-+8. 

_ மாதிரி 80 

_ கீழ்க்காணும் பட்டியலில் 1: (1)இன் மதிப்பைக் காண்க. 

ம: 0 இ: டு 6 7. 
மீ; 8565 7904 8305 8507 8804 

| (சென்னை 68 O51%.) 

  

x f(x) Af(x) A%F(R) AkF(x) AS F(X) 
  

0 8565. 
FF. tn, — 330-50 
2... 7904 243-83 

be 401-00 _ 54.54 - | 
3 8305 ~ 83-42 11-80 

| 67.33 29.17 
6. 8507 ப 57-42 

297.00 
7 8804 —
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நான்காம் நிலை வகுபட்ட வேறுபாடுகள் மாறிலியெனக் கொள்க. 

ஃ மிய சீ(வி-0--௨௰ A\ f (ao) 4 கேக் போகம் A? F (aq) 

கோக (Kay) (X—ag) AP Faq) . 

+(x--a9) (K—a1) X—ag) (x—ag) A\* 8 (௨0) 
= 8565-+(1) (—330-50)+(1) (—1) (243-83) 

+(1) (—1) (—2) (—54:94) 

+(1) (—1) (—2) (—5) (11-80) 
== 8565 — 330-50 — 243.83 — 109-08 — 118-00 

= 7763-59. 

5.3 மடங்கி வரும் சார்பின் மாறிகளைக் கொண்ட நியூட்டனின் 
வாய்பாடு (Newton’s formula with repeated arguments) 

2௦ி 21, ட Ak—1s Aks Aytisesss An என்ற 2-இன் மதிப்புக்களைச் 

சார்பின் மாறிகளாகக் கொண்ட f(x) என்ற சார்பினைக் கருதுக. 
இவற்றுள், 80, ay, 8ஐ.... நட என்ற % மதிப்புக்களும் ௨-க்குச் சமம் 

எனக் கொள்க. அதாவது, %-இன் (௨-1) மதிப்புக்களுள் ௨ என்ற 

மதிப்பு £ தடவை மடங்கி வருகிறது எனக் கொள்க. எனவே, 
நியூட்டனின் வகுபட்ட வேறுபாட்டு வாய்பாடு கீழ்க்கண்டவாறு 

மாறுகிறது. 

102) - 1(௨ழ)--(௧-- ௨0) f(@, ai)-+(x—ao) (௫-௨) 1(20, 8), &ஐ 
ண்ட OOS CES BEE SEO 5 ஓ உஏம் 5௪ ௨௧௪ ௨6 ௨௨௦2 ௦௧௦ 2௨௪ ௨26 ௨92698 ௦ eee @saee ee. oe ட் 

4 கோகழி (81). (X—ay~1) f( ap; ai,+ +) Ax—is ay 

“(மக சே-௨ழி... மேய) (X—Ax) ¥ 
1(20, டி.டி டு 8 Ax+1) 

“15 சச சட க ௪௧௪ ௧௭௨௧௮௧௭௪௧௨ ௧௦௪ ௨௧௪௪ ௧௪௨ ௨௦௪ ௨௧௪ 9௪௪ ௪:௪௪ ௪௦௪ ௨௧௪௪ ௨௨9௫ ௨௧௭ ௪௦௨2௧௨ ௧௨௪ wee cee . 

+(x—ag) (K—ay)-0(X—ay-1) (Kay) ஜயர). ர் 
100 21) ட டே 

ஜீ 
இங்கு a1=ag=.. அடிய ர றே 

vs (Kay) = (K— ag). ee eb we == (X—a,—1) = (x—ap) 

 £(x)=f(ap)+(x—ap) fap, a9)-+(X—ap)? f(ap, 80 80) 
ee ee ee ee ஒண்டி கள்ளி சகல எம் ஒரு மடி bv ans © . 

+(x—ap)* f(aq, a; +++, A, Ax) 

+(x—ap)* (x—ax) faq, ag, ++ 9 Ags Ans Ax+1) 

+-(%—ap)® (x— Aj.) +e (X—Ay—1) f(aq, Agrees 802 பட டே)
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கொடுக்கப்பட்டுள்ள. சார்பு % படி பெற்ற ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை 

யாகயிருப்பின் மீ(8ூ ௨.8 உ ஒரு மாறிலியாகும், ஆகவே, 

அதற்கு மேற்பட்ட நிலை வகுபட்ட வேறுபாடுகள் பூச்சியமாகும். 

ஆகவே, கீழ்க்கண்ட வாய்பாடு கிடைக்கிறது. 

f(x) =f(ay)+(x—ag) f(aq, ௨டு-(டே-௨ழ” £( ap, Ap; 8004-௨ 

weaves coe vee f(X— ag) f(g, Agoeeey Ag, AK) 

இவ்வாறு, ௨ என்ற சார்பின் மாறி பல தடவை மடங்கி வந்தால் 

f(x)-69 ௨ே-௨)-இன் படிகள் பெற்ற ஒரு கோவையாக மாற்றி 

எழுதலாம். 

மாதிரி 81 

மடங்கி வரும் சார்பின் மாறிகளைக் கொண்ட நியூட்டனின் வாய் 

பாட்டைப் பயன்படுத்தி, கீழ்க்கண்ட  மதிப்புக்களிலிருந்து 1(%)-ஐ 

(x-—3)- இன் படிகள் பெற்ற கதைய வானக் அமைக்கவும். 

x i 5 1] 97 34 42 

f(x): 23 899 17315 35606 68510 

, (சென்னை ₹64 செப். ) 

[2)-ஐ (௩--3)-இன் படிகள் பெற்ற ஒரு கோவையாக அமைக்க 

வேண்டுமாகையால் ௨-3 என்பது பல தடவை மடங்கி வரும் சார் 

பின் மாறியாகும். ஆகவே, முதலில் வகுபட்ட வேறுபாட்டுப் 

பட்டியலை அமைக்கவும். ் 

  

ae f(x) Af®) APE) — ARF) 
  

5 23 
a 146 

ll B99 © 40 ட் 
ஆ = 1026 [ 

27 17315 | 69 
9613 oat td 

34 35606 100 

பதம் சவ் 4113 
42. 68510 
  

a மேற்கண்ட பட்டியலிலிருந்து மூன்றாம் நிலை -வகுபட்ட வேறு 

பாடுகள் மாறிலியென்று .அறிகிறோம். ஆகவே 1(2) ஒரு மூன்றாம் 

“படிப் பல்லுறுப்புக் கோவையாகும். ஆகவே, 5 23 என்பது மூன்று
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தடவை மடங்கி வரும் சார்பின் மாறியாகக் கொள்ளவேண்டும். 

நியூட்டனின் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்த 1(3, 3), ஆ 3, 3), 

(3, 3, 3,42) ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைக் காணவேண்டும். இப் 

பொழுது, 3, 3, 3 ஆகயிருக்கும்போது 4? £()-இன் மதிப்புக்கள் 

1, 1, 1 ஆகயிருக்கும். ஆகவே, இம்மதிப்புக்களிலிருந்து பின் 

னோக்கிக் கணக்கிட்டு 4,” 106), 41 மே), 100) ஆகியவற்றைப் படிப் 

படியாகப் பெறவேண்டும். இவைகளைக் கணக்கிடும் முறை கீழே 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதலில், மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வகுபட்ட வேறுபாட்டுப் 

பட்டியலை அப்படியே எழுதி, ₹-இன் மதிப்புக்களுக்குக் கீழே 3, 3, 3 
என்று ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக எழுதிக் கொள்ளவேண்டும். அவை 

களுக்குரிய £(2)-இன் மதிப்புக்களை முறையே ௨, ௨௨ ௨ என்றும், 

அவைகளுக்குரிய /\ f(x)-89 bi, 05, 13% என்றும் A\? £(x)-99 C1, C2, 0 
என்றும், 43 10200-ஐ 1, 1, 1 என்றும் எழுதிக் கொள்ளவேண்டும். 
பின்னர், 43 1700)-1-இலிருந்து பின்னோக்கி முதலில் ௦;-ஐக் கணக் 

கிட்டுப் பின் அதிலிருந்து 19;-ஐக் கணக்கிட்டுப் பின் 81-ஐக் கணக் 

கிடவேண்டும். இவ்வாறு, இதற்கடுத்த 43 £(0)-1-இலிருந்து, 
- பின்னோக்கி ௦, bo, Ag என்பவற்றை ஒன்றன்பின்: ஒன்றாகவும் இதே 

போல் 0, 5, 86-ஐயும் கணக்கிடவேண்டும். 

  

  

2 3 

x f(x) A f(x) A f(x) Ay f(x) 

5 ao 
146 

11 899 40 
1026 1 

27 17315 69 
2613 1 

34 35606 100 
4113 1 

42 68510 ௦76 
91 1757 1 

3 இர எ 13 டீ-45 

bg=2 1 
3 ag=— 13 ் : நே ஆடு 

bs=2 
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Cz, by, ay ஆகியவற்றைக் கணக்கிடல் : 

௦க்கும் 100க்குமுள்ள வகுபட்ட வேறுபாடு 1 

ரே 100 

3—27 

௦100-24-76 

க்கும் 4113க்குமுள்ள வகுபட்ட வேறுபாடு: 76 

ட bi—4113 
3—34 

b, =4113 —31(76) = 1757 

= 76 

உக்கும் 68510க்குமுள்ள வகுபட்ட. வேறுபாடு 1757 

8---68510 

3—42 

ay =68510—39(1757) =— 

se 1757 

Mp Ned ay =ag=ag=f (3). 

ag= —13a3,= —13. 

௦க்கும் 76க்குமுள்ள 3ம் நிலை வகுபட்ட வேறுபாடு] 

நோ 76 | 

334. 

(C= 76—31=45. 

  

அததம் 1757க்குமுள்ள 2ம் நிலை வகுபட்ட வேறுபாடு: கந. 

bg—~ 1757 

ட்டா சக்திக் 
bg=1757— 39(45) = =2 

க்கும் 45க்குமுள்ள 3ம். நிலை வகுபட்ட வேறுபாடு--1 

C3—45 : 

3 —42 

c3=45—39=6 

ox] 

- இப்பொழுது aydSGid agdquperor 2h Hv aru. CaunurG 
ee bg=2. gpemed ay=ag=ag=—13. qpaGa, agd@ib agd@qcpeir or 

வகுபட்ட வேறுபாடும் %9--2க்குச் சமமாகும். ஆகவே, 5-2... 
இவ்வாறு வகுபட்ட “வேறுபாட்டுப் பட்டியல் பூர்த்தி செய்யப்படு 

ச் apg. ig unseen ay. உரிய மதிப்புக்களை நியூட்டனின் வாய் :
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பாட்டில் பிரதியிட்டால், தேவையான சார்பு (%--3) இன் படிகளில் 

...கிடைக்கும். 

F(x) =£(8) + (x3) ௩182340689) உர 3, 3) + 
(x—3) A £(3s 3s 35 42) 

"இங்கு £(3)=—13, A £(3, 3) =bo=2, A £(3, 3,3) ௦-6 

A £(3, 3, 3, 42)=1. 

 £(x)=—13-+ (x—3) (2)-+ (x3) (6) + (8-3) (1) 

=(x—3) +6(x—3) +2(x—3)—13. 

- மாதிரி 82 
கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து 102) ஐ (6-5) இன் 

படிகள் பெற்ற ஒரு கோவையாக அமைக்கவும் 

- xr 0 2 3 4 7 9 
f(x): 4 26 58 112 466 922 

ப (டெல்லி எம்.ஏ. 1961) 

இங்கு மடங்கி வரும் சார்பின் மாறி--5. 

முதலில் வகுபட்ட வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும். 

  

இட்டு. நாலு... நீடு... இ 
  

0 4 
11 

2 26 7 
32 1 

$ + 58 1] 
னத் 54 1 

4 112 16 
, 118 1 

7... 466 29. 
டடம 228 

இபப 929. 
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A f(x) மாநிலியாகையால் 71%) ஒரு மூன்றாம் படிக் கோவை 
யாகும். ஆகவே ௩-5 என்பது மூன்று முறை மடங்கி வரும் சார்பின் - 

_மாறியாகும். ஆகவே, கீழ்க்கண்ட வகுபட்ட வேறுபாட்டு வாய்பாடு 
கிடைக்கிறது. 

  

  

  

  

9 8 

x 10. நாடு. நாலு... AN FO) 
0 4. 

11 

Z 26 7 

ae ] 

3 58 11 

54 1 

4 112 16 

118 1 

7 466 . 22 

228 ] 

9 922 223 

b, = 182 1 

5 ay= 194 | 21 

5 ag = 194 3217 

a ag=194 

— — நேது 

Pi 228 93. by=228—-46= 182 
3-7 

a, —922 = 182 +. ay=922—728 = 194 

ந 194 ag = 194 

boot Cy = 23 —2 =21 

*. ba=182-84=98 

  

இட்ட”
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௦9-21 

55 
£(5) =194, £(5, 5) =be=98, £(5, 5, 5)=c3=17 

£(5, 5, 5, 9)=1 

=o நீ am ௦21-417 

  

இம் மதிப்புக்களை நியூட்டனின் வாய்பாட்டில் பிரதியிட, 

25) 2) 4-5) ௩7௫, 540௨-57, , 54௫) 86,559) 

=194 + (x—5) 98+(x—5) 17+ (x—5) 1 

= 194498 (x~5)-F17 (x—5) +(x—5) . 

பயிற்சி 17 

1. 10 sop BD f(a,b), f(a,b,c), fla, bred) ape argue 

வேறுபாடுகளைக் காண்க. 

ட் தப்பும் அப) அ f= g(x) +h(x) என்றால், 1(5, 15 ll, 18)= 
2(5, 7, 11, 13)+h(5, 7, 11, 13) என்பதைச் சரிபார்க்கவும். 

~ 8. f(0)=8, f(4)=68, £(5)=123 என்றால், வகுபட்ட வேறுபாடுகளின் 
பட்டியலை அமைத்து 7(2) இன் மதிப்பைக் காண்க. ஸி 

4, Uy=—18, U;=0, Us=0, U; = — 248, Us=0, Up =13104 ஆனால் ப;ஐ 

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையாகக் கருதி அதன் அமைப்பைக் காணவும். 

3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களிலிருந்து 1(2) இன் அமைப்பைக் 
காணவும். 

x: Ul 13 14 18 19 21 
f(x): 1342 2210 2758 5850 6878 9282 

6. கீழ்க்கண்ட மதிப்புக்களிலிருந்து வகுபட்ட வேறுபாட்டுப் மகன் 
அமைத்து அதன்மூலம் 1 (௨) இன் அமைப்பைக் காண்க. 

x f (x) 

16 65536 

17 83521 

19 130321 

23 279841 

29 707281 

31 923521 (சென்னை °60 Gets ) 

7. கீழ்க்கண்ட மதிப்புக்களுக்கு - வகுபட்ட வேறுபாட்டுப் பட்டியலை 
அமைத்து அதிலிருந்து ! (3), £(4) ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைக் காண்க. 

ei, 2, FS Sc ghee ay 13 
f(x): 48.100 294 » 900 1210-2028. : 

eh a . . oo (சென்னை. 159 ) ஏப்.) ் 

sr--13
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8. கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் 4-இன் மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
அதிலிருந்து ₹--2 என்றால் 53-ஐ மதிப்பிடுக, 

x: 0 3 5 6 8 

y: 276 460 414 343 110 (சென்னை ₹07 ஏப்,) 

9." கீழ்க்கண்ட மதிப்புக்களிலிருந்து 17, ஐக் காண்க. 

U, Us U, U; Uis 

22 30 82 106 206 (சென்னை ?69 செப்,) 

10. ன் கொழுக்க பா பித்தா பட்டியலிலிருத்து * (1)ஐக் கணக்கிடுக, 

x f(x) 
0 658503 
Z 704969 
3 729000 
6 804357 

7 830584 
9 884736 

11. (ஐஐ. & இன்: நான்காம் படிச் சார்பாகக் கொண்டு f (19) Qer 
மதிப்பைக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து காண்க. . 

x f (x) 

11 14646 

17 83526 
21 194486 

23 279846 
51 923526 

12. கீழே. கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலைப் பயன்படுத்தி (ஐ (₹-2)இன் 

படிகள். பெற்ற ஒரு கோவையாக எழுதுக, 

ze .0 1 3 1 இ 6 7 

f (x): . 41 16 8 13 11 —8 

13. கீழ்க்காணும் பட்டிக்கு £(0ஐ (௩-6) இன் படிகள் பெற்ற 
ஒரு கோவையாக அமைக்கவும். - 

xi ool 0 2 3 7 10 

f(x): -1l 1 1 1) 141 561 

3 4. இலக்ராஞ்சியின் இடைச்செருகல் வாய்பாடு (1௨2205. 
Interpolation formula) 

- இலக்ராஞ்சியின் அசம இடைச் செருகல் வாய்பாடு, கொடுக்கப்: ் 

பட்டுள்ள. சார்பு (2) ஆனது படி பெற்ற. ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை: 

ற்கோஜின் (assumption) அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. : 

 



195 ae இடைச் செருகல் 

  

  

  

  

Apr Als Ags வ , ஷூ ஆகிய x- Qo மதிப்புக்களுக்குரிய.1 (2) இன் 

மதிப்புக்கள் 8 (80), 1 (87) aC re » £ (ay) Bd. aur 

் வேறுபாடுகளின். வரையறையின்் படி, 

_ f (x) 
£ (x, Aor Aly severe த an) = (x—a) (x—ay) பைன (x—a,) 

8 ர் (ag) 

* @—x) ௨-8]... (ay —ay) 

ன f (ay) 

பலி டை இடன் (ay—ay) 
எர ண்மைண்டளை orien wad an exam oe aw fe wasd 

f (an) | 
+ (Ay —X) (Ay Ag) 4௬௨௨௪௪ (ay — an-1) 

ஆனால் £ 0) ஆனது n-ug Gupp awe usdyocys Carsmou 

யாகையால் (௩-141).ஆம் நிலை வகுபட்ட வேறுபாடு பூச்சியமாகும். 

  

  

  

  

  

  

  

அதாவது, 1 (8, கட 81) 4௨ » Ay) =0 

| f (x) _ f (ag) 
்“(%--8) (௫-௨) (X—A,) (௩-8) (80--81).22-௨௮௦ (ap —ay) 

1 (21) 

(6-௨) (ay— ag) one ese ௧௮௪ (ay—ay) 

வி ப ப டப பரக்கக் மதளககள்க உழ்கி es 

__f (n) 
| "க்ஷி ஜோதி. ட 

இருபக்கமும் (%--௧0) (8--&0) ,ஃ௨ஃ (X—an) ஆல் பெருக்கவும், 

_. (க) Ag) oes (Kay) ் 

me (= Coax) செத்த ப்ப (80-௨2) மே 
(X—ag) (கலி... (x—a,) 

(ay—ag) (Ay —ag) ... eee. (ay—ay) (a1) 

-  (x—ap) (X—a,) ௫-௨ ..... (x—a,) (ai) 

(ag —ag) (ag—a,) (89-85) exeun'eui's (ag —Ay ) க 

விய டம ட ம்ம ங்க பகி விந்து ஆர் எலந்கதக ப ஜி ம்க் கள் தர ன க் 
(8-௧) (8-0... (X—ap-1) 

கடகி கேல் ஒர்டயும் (க எட்ட F(a) 

மாதிரி 83 
: கீழ்க்காணும் பட்டியலில் விடுபட்டுள்ள மதிப்பைக் காண்க. 

அகப் = Bae படத்து 12 15 23 
f(x): 15-7 14.3 — 18-5 180. 

(சென்னை 67 Gets.)
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(12~10) (12-15) 12-23), (45.7) 
112) == 10) @—15) (2—23) 

(2-2 (12-15) 22-29) 
௨0-19 0-2: (1 

(12.2) (12-10) (2-2)... : 
* ௩-௨ 6-ஆ: (12 
.(12_ஐ (12-10) 12-15) 
* ௨௫-00 
_ இ!) 1) (10) (—3) (— 1) 
ஐ? ௫-5 
1௦௫) 1) (10) (2) ¢—3) 

1351-05 3) (8) 120) 
= —0-19468+-9-07478-+45-7105 —0-3562 

= 14.9344, 

Say Ut ஆ 

மாதிரி 84 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து, இலக்ராஞ்சியின் 

இடைச் செருகல் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 30 வயதுக்குக் 

குறைவானவர்கள் 10,000க்கு எவ்வளவு என மதிப்பிடுக. 

வயது வாழ்பவர் 

(வருடங்களில்) (10,000 இன் வீதம்) 

10-15. 193-5 

15-20. 880 
20-25 933 

23-35 1636 

35—45 1201 

45—55 830 

‘ (Gectraor .arib.’ 65 st.) 

30 வயதுக் குட்பட்டவர்களின் வீதம் காணவேண்டுமாகையால், 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ் வெண் பரவலைக் (1776406003 8181219ப01௦1) 

குவியும் பரவலாக. ((ம01018711176... 181211001100)) . மாற்றி அமைத்தும். 
கள்ள வேண்டும். 

வயது வா £ழ்ப வர் 

15க்குக் கீழ் 193.5 

20: +9 1073-5 
oa பத் 2006-5 

ண்ட் அஆ 3642-5 

அ பத் ் 4843.5 

95 ஒட 5673-5
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இங்கு 29-15, 81-20, ag = 25, ag= 35, ag = 45, ag 555 

f (ap) = 193-5, f (a,)=1073-5, f (ag) =2006-5, 

f (ag) = 3642-5, f(ay)= 4843-5, f (as)=5573-5 

x=30, f(x)=f(30)=? 

பஷ) _ 00-20) (30-25) (30-35) (30-45) (90-55) 
9-5-29 (15-25) (15-35) (15-45) (15-85) 

(80-15) (80-25) (80-35) (30-45) (80-58) 
*0-15) (20—25) (20-35) (20-45) (20-55) 

(90-15) (90-20) (80-35) (30-45) (80-55) 
*- ௫5-15) (25-20) ௫5-35) (05-35) (௫-5) 600052 

(90-15) (80-20) (80-25) (80-45) (30-55) 
(35-15) (35— 20) (33-95) (35-45) (8555) OP? 
(80-15) (80-20) (30-25) (30-35) (30—55) 
கு 05-20) (5-2) (45-85) கேது 059 
(80-15) (50-20) (80-25) (30-35) (50-45) 
(௫5-15) (55-20) (5525) (55-35) (55-45) 

_.. (10)(5)(-5)(-15) (2) . 

= (5) (=10) (30) (—30) (—40) (199°? 
(15) (5) (—5) (—15) (—25) 

(5) (—5) (= 15) (85) (35) ©1078»? 
(15) (10) (—5) (—15) (—25) 
(10) (5) (—10) (—20) (30) oa) 

(15) (10) (5) (—15) ¢—25) 
(20) (15) (10) (— 15) (—20) (சங்க 

(15) (10) (5) (—5) (—25) 
(30) (25) (20) (10) (—10) a) 

(15) (10) (5) (—5) (— 15) 
(40) (35) (80) (30) (lay 79"? 

= 15-12—460-07 + 1881-09 + 1707-42 —303-97 + 38-13 
= 2877-72 

(193-5) 

(1073-5) 

(5673-5) 

a 

ம 

  

  

் மாதிரி 85 - 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களிலிருந்து 0, 13, ஆகிய 

வற்றின் மதிப்புக்களைக் காண்க. 

Us=168, Uz;=120, 72, 04-63 
ப (சென்னை ”67 ஏப்.)
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இரண்டு மதிப்புக்களைக் காணவேண்டியிருப்பதால் முதலில் 

17. இன் அமைப்பைக் காணவேண்டும். பின்னர், அவ்வமைப்பில் - 

x=6, x=8 எனப் பிரதியிட Us, Ug ஆகியவற்றின் மதிப்புக்கள் 

கிடைக்கும். | 

mi S° .7 9 10 

Uz: 168 120 72 63. 

es (3—7) (3-9) (3—10) (168) 

(x—3) (x—9) (x—10) 

*-5 (0-6 (10) “12? 
(x3) (x—7) (x—10) 

+ 0-2 6-0 (2 

(x—3) (x—7) (x—9) 
* 3-0 (0-6 

_ (௩-7) ௨-9) (6-10) (x— —3) (x—9) (x—10) | 

லலத 18) + Gaya (ay) 
(x—3) (x~7) (x—10) டட 3) (௩-7) (௩- ) (௩-9) 

குடுடி + —~Meady 09 
(7) டே9) 610) 45 (௨3) டே) ௨10) 

—6 (x~—3) (x—7) (x—10)+3 (x—3) (x— God) 

nid} x2+119 x—27 

+ 

இப்பொழுது, ₹--6 என்று பிரதியிட, 

Uy =216—756-+949—27= 147. 

௮8 என்று பிரதியிட, 

0_-512--13444952-27- 95. 

் மாதிரி 86 

..... கீழ்க்கண்ட முக்கட் தொகைப் பட்டியலிலிருந்து இலக்ராஞ்சியின் 

முறையைப் பயன்படுத்தி 1896 ஆம் வருட மக்கட்: தொகையை 4 
_ மதிப்பிடுக.. . | 

_ வருடம்... 1881 1891 --...190] 1911 

மக்கட்தொகை... 258... 280. 984. 303.. 
(மில்லியனில்)...
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வருடத்தை % என்றும், மக்கட் தொகையை f(x) என்றும் 

கொள்க. இப்பொழுது, 8- %--1881 எனக் கொள்க. ஆகவே, 

கீழ்க்கண்ட. பட்டியல் கிடைக்கிறது. 

ae 0 10 20 30 

Ux: 253 280 284 303. 

%-- 1896 என்றால் &-- 1896--16881-- 15. 

(15-10) (15-20) (15-30) 
(O— 10) (O—20) (0—30) 

4 (15—0) (15—20) (15—30) 
(10—0) (10—20) (10—30) 

(15—0) (15—10) (15—30) 
+ 390) (20—10) (20—30) 

(15—0) (15—10) (15—20) 
" 0-0) (30-10) (30-20) 

_. (5)(-3)(-15) - (15) (—5) (15) 
= 710) (= 20) (= 30) * 6 C= 105 (= 20) கு 

(15) (5) (15) ய் (15) (5) (—5)_ >. 
“ஞு 6 * ஜூ Clay PP”? 

2589... 9520 2556 303 
—T6° + Te + Te" 7 6 
4520 

=——— = 2025. மில்லியன் 
டம 

£ (1896) =£(15) = (253) 

(280)   

(284)   

(303)   

  

    I 

பயிற்சி 18 

1. இலக்ராஞ்சியின் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, கீழ்க்காணும் பட்டியலி 

லிருந்து ₹ இல் மூன்றாம் படிச் சார்பை அமைக்கவும். 

xe 0 1 2 5 

F(x) 2 2 3 12 147 

2, இலக்ராஞ்சியின் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, கீழ்க்காணும் விவரங் 
களுக்குரிய சார்புக் கோவையை அமைக்கவும், 

x: 0 1 3 4 
y; —12 0 6 12 

(சென்னை 111 பி இ.! 08 ஏப்.) 

3. 8,2, 1, -1 என்ற இன் மதிப்புக்களுக்கு. முறையே 3, 12, 15, —21 

ஆகிய மதிப்புக்களைப் பெறுகின்ற மிகக் குறைந்த படி பெற்ற சார்பினைக் காண்க.



200 எண்சார் கணிதவியல் 

4, கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து இலக்ராஞ்சியின் வாய்பாட் 

டைப் பயன்படுத்தி ₹--27க்குரிய 1(2) இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x: 14 17 31 35 

f (x): 68-7 64-0 44.0 39-1 
(சென்னை *64 ஏப்.) 

5, இலக்ராஞ்சியின் இடைச் செருகல் வாய்பாட்டை நிறுவுக. கீழ்க்காணும் 

பட்டியலிலிருந்து ! (48) ஐக் கணக்கிடுக. 

x? 40 45 50 55 

f(x): 15-22 13-99 12-62 11-13 . 

(சென்னை ?65 ஏப்.) 

6. f(x) என்ற சார்பு ௨ இல் ஒரு நான்காம்படிக் கோவை யென்றால் 

£ (19) ஐக் காண்க. 

35 11 17 21 23 31 

f (x): 14-6 8345 19-4 28.0 9253 
, ் (சென்னை ₹63 ஏப்.) 

7. கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து 17, இன் மதிப்பைக் காண்க. 

1, Us U; ம On படி 

48 100 294 900 1210 2028 
(சென்னை ₹69 ஏப்.) 

8. கீழ்க்காணும் பட்டியலில் விடுபட்டுள்ள உறுப்பை மதிப்பிடுக. 

x: 2 10 12 15 Zs 

f(x): 15:7 14-3 — 13-5 13-0 | 
(சென்னை ?67 செப்.) 

9. இலக்ராஞ்சியின் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, கீழ்க்காணும் விவரங் 

களைக் கொண்டு 11, ஐ மதிப்பிடுக 

0.022.40, 1,,-21:66,. ப0-20-82) பூ, 19.85 

10. கீழ்க்காணும் பட்டியலில் ஒரு குழந்தையின். முதல் ஆறு மாதங்களின் 

இயல்பான எடை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

வயது மோதங்கள்) .ி. 0 2 3 5 6 

- எடை (இராத்தல்).... 5 7 8 10 12 

- அக்குழந்தையின் வயது 4 மாதங்களாகயிருக்கும்போது அதன் எடையை 

மதிப்பிடுக. 

11. நீராவியின் அழுத்தத்திற்கும், வெப்பநிலைக்குமுள்ள “தொடர்பு கீழ்க் 

காணும் பட்டியலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

வெப்பநிலை : 361: 367: 378° 387. 399 

அழுத்தம்: 154-9. 167-0 191.0: 212.5. 244-2 

வெப்பநிலை 372” ஆயின் நீராவியின் அழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக
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12. ஐ. ஏ. எஸ். தேர்வு எழுதிய 130 பேர்களின் மதிப்பெண்களின் பட்டியல் 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து முதல் வகுப்பு மதிப்பெண் 

(119க்குமேல்) பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கையை மதிப்பிடுக. 

மதிப்பெண் நபர்களின் 

(200க்கு) எண்ணிக்கை 

ந0க்குமேல் 130 

ரை 126 

90 5, 60 

110, 36 

1440 ., 14 

13. கீழ்க்கண்ட. விவரங்களிலிருந்து இக்ராஞ்சியின் இடைச்செருகல் 

வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 35 வயதுக்குட்பட்ட குற்றவாளிகளின் சதவீதத்தை 

மதிப்பிடுக. 
வயது குற்றவாளிகள் 

(சதவீதத்தில்) 
25க்குள் 52-0 

30, 67-3 

40 ,, 84-1 

50 94.4 

14. “கீழ்க்காணும் நிகழ்வெண் பரவலிலிருந்து இலக்ராஞ்சியின் முறைப்படி 

45 மதிப்பெண்களுக்குக் குறைந்த மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களின் 

எண்ணிக்கையை மதிப்பிடுக, 

மதிப்பெண் மாணவர் எண்ணிக்கை 

30-40 31 
40—50. “42 
50—60 " 51 
60-70 35 

70—80 31



6. மைய வேறுபாட்டு வாய்பாடுகள் 
(Central Difference Formulae) 

6.1 மைய வேறுபாடுகள் 

a,a+h, a+2h, a+3h, ...... ஆகியவற்றை மாறி இன் சம 

இடைவெளி மதிப்புக்களாகக் கொண்ட f(x) என்ற சார்பினைக் 

கருதுக. இம் மதிப்புக்களைப் பின்னோக்கி விரிவுபடுத்த ௨--1, ௨-2, 
a—3h, ...... என்ற மதிப்புக்கள் கிடைக்கின்றன. இம் மதிப்புக் 

களுக்குரிய சார்பலன்கள் ...... f (a—3h), f (a—2h), f (a—h), f(a), 
f(a+h), f (a+2h), f (a+3h), ...... ஆகும். இச்சார்பலன்களின் 

முதல், இரண்டாம், மூன்றும், ...... நிலை வேறுபாடுகளை முறையே 

நர சிட்டு இப் பனை என்ற செயலிகளால் ருறிப்பிடுகிறோம். இவை 

சாதாரண வேறுபாடுகளாகும். இவற்றுள் A® f(x), A’ E(x), A® f(s) 

Seda yon Tas முதலிய இரட்டை நிலை வேறுபாடுகள் மட்டும் பட்டியலி 

லுள்ள சார்பலன்களின் படுக்கை வரிசைகளில் அமைந்திருப்பதைக் 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சாதாரண வேறுபடாட்டுப் பட்டியலிலிருந்து 

அறியலாம். 

x £ (x) Af (x) A? f£ (x) கமய) A! f (x) 

a—3h _ f (a—3h) 

  

  

. Af (a—3h) 
a— Qh. f (வ). வட் ட வட் oes AD £:(a— Sh) 

Af (a—2h) A® f (a—3h) 
ல மிரு வ வ eee APF (2h) ட. ௨ வை சிமி ம (அடு 

Af (a—h) A* f (a—2h) 
ஆ. வம் (வ) ve sea “aoe - கடதியிம (கோடி 0 டட sone AS £ (a-2h) 

Af (a) 43 f (a—h) 
Shi வேர்ப் cea’. Suet ees! tees A Pa) sae cane oes At £(a—Bb) 

Af (a+h) A® f (a) 
a+2h...f (a+2h)... - A? f (ath) 

Af (a+2h). 

  

தடம் f (a+3h)
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மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களுக்கு மற்றொரு 

முறையிலும் வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கலாம். : முதலில் பட்டி 

யலில் இடம் பெருத ...... (a—5h/2), (a—3h/2), 6-%/2), 41/2). 
(a++ 3h/2), (a+5h/2), ...... ஆகிய 3&.இன் மதிப்புக்களுக்குரிய ..... 

f (a—5h/2), f(a—3h/2), £(a—h/2), f (a+h/2), f (a+3h/2), 
~£ (A+ 5b/2) yoee ver eee eter f (x) Gott nHrnjsatrs arovor Carsoor@b. 

இவை பட்டியலில் காணப்படாத சார்பலன்் களாகும். இவை பட்டி | 

யலில் இடம் பெற்றுள்ள சார்பலன்களின் இடை வரிசைகளில் 

அமைந்துள்ள இடைச் சார்பலன்களாகும். இந்த இடைச் சார்பலன் 

களுக்கு எல்லா நிலை சாதாரண வேறுபாடுகளையும் காண வேண்டும். 

இவற்றுள் கூரி(ஐ), கீ3 8, கர ம(யி) வை eee ஆகிய ஒற்றை நிலை 

(௦34 ௦20) வேறுபாடுகள் மட்டும் பட்டியல் வரிசைகளிலேயே 

அமைந்திருப்பதைக் கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து அறிந்து 

கொள்ளலாம். 

  

x 1 (3) x f (x) Af (x) A? f (x) 

a—3h f(a—3h) 
a—5h/2 f(a—5h/2) 

a—2h...f(a—2h)... Af (a—5h/2) 

a—3h/2 f(a—$h/2) A*f(a-5h/2) 
கற மிகி ட வ வவெ eee திம் கோப). ௨ cee A BE(a-Sh/2) 

| a—h/2  f(a—h/2) At (a-3h/2) 

கட்டன் ட ப வே பெட் ew AE (ABZ) டட ee AME(A-3B/2) 

க மப... A*f(a—h/2) 

ath wf(ath) ce eee வவட கடவ we Af (a+h/2) .. cee AB F(a—h/2) 

a+3h/2 f(a+3h/2) AY (a+h/2). 
a+t2h...f (at2h)...  .2. eee eee aes wo Af (a+3h/2) 

a+5h/2 f(a+3h/2) 

a+3h f(a+3h) 
  

'இவ்வாறு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களின் மைய 
மதிப்புக்களின் (௦0௨1 ஏவ1௧௦5) சாதாரண வேறுபாட்டுப் பட்டியல் 

ட மைய வேறுபாட்டுப் பட்டியல் (6௦012௨ 6487672006 12416) எனப்படும். 

மேற்கண்ட மைய வேறுபாட்டுப். பட்டியலில் நடு மதிப்புக் 

களாகிய. ௨, 1 (௨. ஆகியவை அமைந்துள்ள படுக்கை வரிசைக்கு 
மையக் கோடு (central line) srarg Guut. AL (a—h/2), 

ந் 831/2)... முதலிய ஒற்றை நிலை வேறுபாடுகள் மையக் 
கோட்டிலேயே அமைந்துள்ளன. இவை ஒற்றை நிலை மைய வேறு 

- பாடுகள் (௦84 07042 6021 010௦௦5) எனப்படும். இதேபோல் -:
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கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களின் சாதாரண வேறுபாடு 

களாகிய 81 (உ-%), ௧1-21... முதலிய இரட்டை நிலை 
சாதாரண வேறுபாடுகளும் மையக் கோட்டிலேயே அமைந்திருப் 

பதைச் சாதாரண வேறுபாட்டுப் பட்டியலில் கண்டோம். இவைகள் 

இரட்டை நிலை மைய வேறுபாடுகள் (861 order central differences) 

என்று வழங்கப்படுகின் றன. 

6.1.1. மைய வேறுபாட்டுச் செயலி--2 

சாதாரண வேறுபாடுகளைப் போலவே மைய வேறுபாடுகளின் 

முதல், இரண்டாம், மூன்றும்.......... , nih நிலைகள் முறையே 

a; 8, இடப வவட மிட ஆகிய செயலிகளால் குறிக்கப்படுகின் றன. 

அதாவது 1(௨-/2), 17(க-ம/2) ஆகியவற்றின் சாதாரண. வேறு 

urdu A f(a—h/2) என்பது £(௨) இன் முதல் நிலை மைய 
வேறுபாடு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இம் முதல் நிலை மைய 

வேறுபாடு 8 1(2) என்று குறிக்கப்படுகின்றது. ஆகவே, 

8 £(a) =f (at+h/2)—f (a—h/2) =A f (a—h/2) 

பொதுவாக, 

8 f(x) =f(x-+h/2) —£ (x —h/2) = Af(x—h/2) apo. 

இதுபோல், மையக் கோட்டில் அமைந்துள்ள. A? f (a—h) | என்பது 
£(௨ுக்குரிய இரண்டாம் நிலை மைய வேறுபாடாகும். இது 8° £ (a) 

என்று குறிக்கப்படுகின்றது. ஆகவே, 

8° f(a)= A® f(a—h) 

8° f(a)= At f(a—2h) 
a6 
2 fF(a)= A® f(a—3h) 

Ce ee 2) 

. இதுபோல், மையக் கோட்டிலமைந்துள்ள ௯8 £ (௨--31/2) என்பது 
_ 7(விக்குரிய மூன்றாம் நிலை மைய வேறுபாடாகும். இது ,&,88(&-31/2), 
A®f(a—h/2) ஆகியவற்றின் சாதாரண வேறுபாடாகும். இது 
85 £(௨) என்று குறிக்கப்படுகின்றது. ஆகவே, 

8° £(a)= A® fla—h/2)—A® f(a—3h]2) 
= A% f(a—3h/2), 

; 3 
... இதுபோல், 8° £(a)= A‘ f(a—3h]2)— At f (a—5h/2) ; 
ட 00 ர எ த ப் 

ee Role ௪ட்ட கடிபட்ட ஓட்ட அடச் உட ௪௪.௬ கட்ட ச ஒடு /(உ.'டி உட்ச உட ee ee oe ee wee
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6.1.2. 2, &,1 ஆகியவற்றின் தொடர்பு. 

6 f(x) = f(x+h/2) —f (x—h/2) 

ஆனால் {(x-+h/2) = Ef (x) 

f(x—h/2) = EB £ (x) 

அத, 9102) - pt? (ந் f(x) 

- ௫-8) £(@) 
2b? 

நர.) 
_ po? A 

அதாவது, 8 தத். 

இச் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி 879, 8”₹. ்......... ஆகிய 
வற்றை கொடுக்கப்பட்டுள்ள் சார்பலன்களின் கோவைகளாகக் 

காணலாம். 

|! (கஜ 
2 ற் 

A E f(x) 

8 £(x) 

{i A f(x —h) 

Af(x) — Af(x—h) 

= [f(x-+h)—£(x)] —[f(s) —f(e—b)] 
f(x+h)—2 f(x) +f(x—h) 

(an )* 9 
—3/2 

ASE f(x) 
= As f(x—3h/2) 

£(x-+3h/2)— “Cy f(x+h/2)+ “Cy f(x—h/2) 
— f(x— 3h/2) 

|| 

| 3 

இதுபோல், 8 £(x) ம் 
|| 

|
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-1/2 4 

8 f(x) =(AE ) f(x) 
= A‘E f(x) 

A‘ £(x—2h) || 
F(x+2h)— “Cy £(x+h)+ Cy f(x) | 

4 
— C; f(x—h)+f(x—2h). 

பொதுவாக, 

உ 200 ௧௩ 0௨/2) 

வ f(x-+nh/2)— "C1 f[ x+($-1) h | 4 

"Cs [x4 (+-2) h |- ses cue ens 

இப்பொழுது, ௩-0, ௩-1 எனக் கொண்டால், 

8 £(0) =A£(—1/2) s 8 £(0)=A? ஏட; 

5 £(0)=A8 f (—3/2) 3 8 £(0)=A‘ £(—2)3 

8 £(0)=A® £(—5/2); 8 £(0)=A8 £(—3)s 
௨௦௨௨௪ ௦௨௦௨ 

இதுபோல், கூ 8 a 

Af) =d EP f(x) =8 f(x +h/2) 

A? f(x) =8 E f(x)=8° f(x+h) 

At f(x) =6) BY f(x) = 8° £(x-+3h/2) 
௧௪௪௪௪௨ 6௦௪ ௪௨4 ௦44 ௪6௪ ௪௪௧ ௨௨4 ௪௨௪ ௩௨௪ ௨௪௪ ௪௨௪ ௧௪௦ ௨௨௪ 

பொதுவாக, - ௩7 (x) 8” Bl f(x)=8" f(x+nh/2).
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ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சார்பலன்களின் மைய வேறுடாட்டுப் 

பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு அமைகிறது. 

  

x £(x) 8 £(x) 8? £(x) 8° £(x) 84 £(x) 
  

a—3h  f(a—3h) 
8 f(a—5h/2) 

a—2h w. {(a—2h) we we 82 f(a—2h) 
§ {(a—3h/2) 83 £(a—3h/2) 

a—h «. f(a—h) we we 62 f(a—h) sn 8*f(a—h) ... 
8 f(a—h/2) 5° £(a—h/2) . 

a sw f(a) «we oe 8? f(a) ர 84 f(a) ல 
§ {(a-+h/2) 5° f(a +h/2) | 

ath we Fath) oe we we இரகு பட 54 f(a+h)... 
6 {(a+3h/2) 8° £(a+3h/2) . 

a+2h... f(a+2h) soe se 6° f(a+2h) 

§ f(a+5h/2) 

a+h {(a+3h) 

  

இம் மைய வேறுபாட்டுப் பட்டியலில் மையக் கோட்டுக்கு இரு 

பக்கங்களிலும் மைய வேறுபாடுகள் ஒரே சீராக ($$ரய 06110 வ15) 

அமைந்துள்ளதைக் காணலாம். ஆனால், சாதாரண வேறுபாட்டுப் 

பட்டியலில் இவ்வாறு அமைவதில்லை என்பதைக் கவனிக்கவும். 

மேலும், த் f(a), ட் Ca ae ஆகிய இரட்டை நிலை மைய வேறு 
பாடுகள் மையக் கோட்டின் மேலேயே அமைந்துள்ளன. “இம் 

மைய வேறுபாடுகளுக்குச் சமமான A*f(a—h), A4* f(a—2h), ... 
முதலிய சாதாரண வேறுபாடுகஞம் சாதாரண வேவறுபாட்டுப் 

பட்டியலில் இதே மையக் கோட்டின் மேலேயே அமைந்திருப்பதைக் 

கண்டோம். ஆகவே, த் f(a), 8" 1(௨)....ஆகிய மைய வேறுபாடு 

களைச் சாதாரண வேறுடாட்டுப் பட்டியலின் மையக் கோட்டிலிருந்து 
பெற முடிகிறது. ஒற்றை நிலை மைய வேறுபாடுகளை இவ்வாறு பெற 
முடியாது. ஆனால், ஓற்றை நிலை மைய வேறுபாடுகளாகிய 

8 f(a—h/2), 8 f(a+h/2); 8 f(a—h/2), 6° f(a+h/2) 3... யாவும். 
1(2--1), (௨410, ஆகியவை அமைந்துள்ள படுக்கைக் கோடுகளுக் - 
கிடையே அமைந்துள்ளனவாகையால், -இவ்விரு கோடுகளுக்கு 

மிடையே அமைந்துள்ள எல்லா நிலை வேறுபாடுகளும் 1(வஐச் சார்ந்த 
மைய. வேறுபாடுகள் என்றே... அழைக்கப்படுகின்றன. . ஆகவே, 

Af(a—h), Af(a), A*f(a—h), A*® f(a—2h), a® f(a—h),
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கிட் (௧௨-20, ....... முதலியன அப்பட்டியலின் மைய வேறுபாடு 

களாகும். இம் மைய வேறுபாட்டுப் பட்டியலில் ௨-0, 1-1 எனப் 
பிரதியிட % இன் மதிப்புக்கள் -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 என்றும், 
அவற்றிற்குரிய சார்பலன்கள் முறையே 7(--3), 1(-2), 1(--1), 100), 
1(1), 12), 1(8) என்று மாறுகின்றன. ஆகவே, மைய வேறுபாட்டுப் 

பட்டியலும் கீழ்க்கண்டவாறு மாறுகிறது. 

  

  

x f(x) & f(x) 6? £(x) 6° f(x) 941020) 

—3 £(—3) 

6 £(—5/2) 
—2 f(—2) 8? (—2) 

§ £(—3/2) 6° f(—3/2) 
Loe F(T) ete உ திம exe ‘ 84 £(—1) a 

6 €(—1/2) 6° £(—1/2) 

O- an TO). so ணு we 6 £(0) ‘ _ ese 54 £(0) 
é £(1/2) 6° £(1/2) 

Lowe F(L) ee awe ne 8? (1) ட ட 5! £(1) 
& £(3/2) 65 £(3/2) 

2 f(2) 6? F(2) 

6 £(5/2) 
3 £(3) 

  

இம் மதிப்புக்களுக்குரிய சாதாரண. வேறுபாட்டுப் பட்டியல் 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள து. 

  

x மீ Af(x) A*E() APF(x) ASE) 
  

5 நீ (9) 
Af (—3) 

த: திரப) A’ € (—3) 
ப Af (—2). A® £ (~3) ல 

ப சி 2 (9௮ 

  

hE (AV i) ATE 2... ke 
Af (-1) க்கா 

yl CD) * Se ee”, aon POST Sh. ee a ர பிப எனி 
Af (0) AS £-(—1) 

mE வட is. Ae OB ya ne ett ble 
| Af (1) A® £ (0) 

"2 £(2) AAEM): 
Af (2) , 

3 £ (3) 
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இப்பட்டியலில் 7 (--1) 1(1) ஆகியவை அமைந்துள்ள படுக் 

கைக் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட க£ (1), க7(0), க“2(-1), 
A* f (—2), கூர டட, சர்ச.) வல ஆகியவை மைய 
வேறுபாடுகளாகும். த் 

6.1.3 மைய வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைத்தல் 

் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் சம இடைச் செருகல் வாய்பாடுகள் 

சிலவற்றைக் கண்டோம். அவ்வாய்பாடுகள் யாவும் பட்டியலின் 

தொடக்கம் அல்லது இறுதியிலுள்ள மதிப்புக்களுக்குப் பக்கத்திலுள்ள 

மதிப்புக்களைக் காணவே பயன்பட்டன. சார்பலனின் மதிப்பு மாறி 

1:௨இல் ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையாகயிருந்தால் மட்டுமே பட்டியலின் 
மையக் கோட்டில் அல்லது அதன் பக்கத்திலுள்ள மதிப்புக்களை 

அவ்வாய்பாடுகளின் மூலம் காண முடிந்தது. ஆகவே, மையக் 

கோட்டில் அல்லது அதன் பக்கத்திலுள்ள சார்பலன்களின் மதிப்புக் 

களைத் துல்லியமாக மதிப்பிடப் பொருத்தமான வாய்பாடுகள் 
தேவைப்படுகின்றன. இத்தகைய மதிப்புக்ககா மைய வேறுபாட்டு 
வாய்பாடுகளின் மூலம் காண முடிகின்றது. 

a, ath, a+2h,a+3h,a+4h,a+5h storm இன் மதிப்புக் 

Sob, qoupHioemu f(a), f(a+h), f(at+2h), f(a+3h), f (a+4h), 
f(a+5h) என்ற சார்பலன்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் 

கொள்வோம். கொடுக்கப்பட்டுள்ள இன் மதிப்புக்களில் நடு: 
மதிப்பை அல்லது நடு மதிப்புக்குப் பக்கத்திலுள்ள மதிப்பை ஆதி 

(௦112)யாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலே குறிப்பிடப் 

பட்ட .மதிப்புக்களில் மையத்தை நெருங்கிய மதிப்பான ௨31) ஐ 

ஆதியாக எடுத்துக் கொள்வோம். இப்பொழுது புதிய மாறியை 

X எனக் கொண்டால், &-3-- (௨431) ஆகும். இப்புதிய மாறி 

2 இன் மதிப்புக்கள் முறையே --31, 2, -ந, 0, ம, 2% ஆகும், 
இப்புதிய மதிப்புக்கசைன சம இடைவெளியாகிய 1டஆல் வகுத்து, 
கிடைக்கும் மதிப்புக்கசைா ப-என்ற மாறியால் குறித்தால், 

அபக கர்ட் நட்த பட ப என்று i, ah: v= h h 

தனு எரி (=) | 

. ௨௮௨ ஆனால், 8 (வ) என்பது 8 (aS =F (3) ofehigy unig 

கிறது... 

௭.12 ்
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இதுபோல், 1 (௨-1) ம் (2); 

f (a+2h)=f (—1), 
f (a+3h) =f (0), 
f (a+4h) =f (1), 
f (a+5h) =f (2) sretrgy மாறுகின்றன. 

"ஆகவே, கீழ்க்கண்ட மைய வேறுபாட்டுப் பட்டியல் கிடைக்கிறது. 

  

மூ. நீழு. Af (u) A* £ (u) A’ £ (u) A‘ f (u) 
  

—3 af (—3) 
Af (—3) 

2 மீ (2) A’ £ (—3) 
Af (+2) கரி. 

snl. £ FJ} A? £ (—2) A‘ f(=3} 

At (=1) சிபிச் 
0...£ (0) sa! . ef £1)... sen f (—%... 

AF (0) A* f (=1) 
il 270) A* f (0) 

Af (1) | 
2 F(2): | 
  

6.2 காஸ்-இன் முன்வேக இடைச்செருகல் வாய்பாடு (௨18975 
Forward Interpolation Formula) 

a—3h, a—2h, a—h, a, a+h, a+2h, a+3h, ...... ஆகிய 

௩ இன் மதிப்புக்களுக்குரிய. 12) இன் மதிப்புக்கள் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளதாகக் கொள்வோம். : ௮அசம. இடைவெளிகளுக்குரிய - 

நியூட்டனின் வகுபட்ட வேறுபாட்டு வாய்பாட்டைக் கருதுக. 

f (x)=f (a9) +(x—ag) f (ap, a1)-+(x—ap) (x—ayz) f (aq, a3, ag) 

+(x—ap) (kx—a,) (x—ag) f (ap, ay, ag, ag) 

+ (x—ag) (x ~az) (x —ag) (K—az3) f (ap, a1, Aas 235 Ag) 

இவ்வாய்பாட்டில் Ap, Ay, Ag, Ags eve vee CTOTLICN BFL இடைவெளிகளி. 
VOW SHOU. QliQurips ag=a, ay=a-+h, ag=a—h, as=a-+2h, 

ay=a—2h, eve ced ose எனக் கொண்டால், Ags ays Ags ag, Ads ௪௪௪ see aee
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ஆகியவை  அ௮சம இடைவெளிகளிலிருக்கும். ஆகவே, இம் 
மதிப்புக்களை நியூட்டனின் வாய்பாட்டில் பிரதியிடவும். 

f (x) =f (a) + (x—a) f (a,a+h) + (x—a)(x—a—h) f(a,a+h,a—h) 

+(x—a) (x—a—h) (x—a-+h) f (a, a+h, a—h, a+2h) 

4-(x—a)(x—a—h)(x—a+h)(x—a~—2h) f(a, a+h, a—h, a+2h, 
a—2h) 

[ 
ஆனால், 1 (௨, ௨-1) =74F (a), 

. 1 
f (a, a+h, a—h) =f (a—h, a, உ - pr A? f (a—h), 

f(a,a+h, a—h, a+2h)=f (a—h, a,a+h, a+2h) 

[ 
| “ஆம 4 மே 

f (a,a+h,a—h,a+2h, a—2h) =f (a—2h,a—h, a, a+h, a+2h) 

[ 
“தரக் A4 f (a—2h), 

இம் மதிப்புக்களை மேற்கண்ட வாய்பாட்டில் பிரதியிடவும். 

ஆகவே, கீழ்க்காணும் வாய்பாடு கிடைக்கிறது. 

CF) as (a) pO GED வர டடம 

Spend Geral) rath) As £(a—h) 

பலம கடகட படம் 
௫; a—h) (x—a+h) (x—a—2h) (x—a+2h) 

5! hs 

f (x)=f (a)+ 

  

A’ £(a—2h) 

இவ்வாய்பாட்டில் ௨-0, 1-1 எனப் பிரதியிட, காஸ்-இன் முன்வேக 
. வாய்பாடு கிடைக்கிறது. 

f(s)=£(0)4x A F042 ST -1) 

  

A! £(=-1)
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5 (3-1) ( . (௩-1) ௩41) (௩.2 4 க அமர 230 [ (214% (கரடி ட்டா 0 ) 

| தித்தி ட்டம் 
22) Se (௪:42) £(—2)+ 

208 eee see 

அதாவது, 

f(x) =f (O)+x A £(0)42& படபட! 

      

கிஃ. 2-0) 

GED x (x—1) (x—- 2) Zi Aff (—2)+ 

(x+2) (k+1) x (x—1) (x—- = 

5! 

, ob ae eee ட ஒக்க உக ட உட eae senna Pee Hee eee ட வவ்விய | A) 

A? £(-2) 

இர்வண்ழுது, ஷூ AOD G8). hee plat) 

னால், காஸ்-இன் வாய்பாடு கீழ்க்கண்ட அமைப்பைப் பெறுகிறது. ' 

(9700) ௧200) 4-0) க 4040; ௧8802 
41) க“ 7(- 22) இடத (புனிதம் ட்ட வ வட் (3) 

| இவ்வாப்பாடு Gupte dh கோஸ் - இடைச்செருகல். வாய்பாடு 
(Newton-Gauss interpolation formula) என்றும் வழங்கப் 
படுகிறது. 

குறிப்பு 1: ன | ப 
_ கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களின் சம இடை வெளி 

ஒரு. அலகாக (௦06 unt) இல்லாவிடில், நடு மதிப்பு 2௨ ஐ. ஆதியாகக் 

என்ற பிரதியீட்டின் மூலம் _ மாறி x மாறி 

  

u ஆக மாற்றி, அதற்குரிய (0) இன் மதிப்புக்களாக, கொடுக்கப் ' 
பட்டுள்ள 12) இன் மதிப்புக்களை எடுத்துக் கொண்டு, வேறுபாட்டுப் 

_ பட்டியலமைத்துக் கீழ்க்கண்ட வாய்பாட்டில் பிரதியிட வேண்டும். ள் 

ட “ம (0) 4 (01 A£(0) + (u)e A? A(-1)+U+))s A* £(—1) 
(Fer) AY re அரத க் ae இற்கு wove ose (4) :
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குறிப்பு 2: 
சமன்பாடு (1) இல் x=a+nh என்று பிரதியிட, காஸ்-இன் 

முன்வேக வாய்பாடு கீழ்க்கண்ட அமைப்பைப் பெறுகிறது. 

f(a-+nh) = f(a) -+(n); Af(a)-+(n)eA* f(a—h)+(n+1)s A® f(a—h) 
- வெல 1), At f(a—2h)+(n+2)5 A° f(a—2h) +...... (5) 

குறிப்பு 3: 

காஸ்-இன் வாய்பாடு, மைய வேறுபாட்டுப் பட்டியலின் மையக் 

கோட்டிலுள்ள இரட்டை நிலை வேறுபாடுகளையும், மையக் கோட்டிற் 

குக் கீழேயுள்ள ஒற்றை நிலை வேறுபாடுகளையும் மட்டுமே கொண்டு 

அமைந்துள்ளது. ஆகவே, இவ் வாய்பாட்டின் மூலம் மையக் 

கோட்டிற்கும் அதற்குக் கீழ் வரிசைக்குமிடைப்பட்ட இன் மதிப்புக் 

- களுக்குரிய (2) இன் மதிப்புக்களை மிகவும். துல்லியமாகப் பெறலாம். 

மாதிரி 8 

காஸ்-இன் இடைச் செருகல் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்திக் 
கீழ்க்காணும் பட்டியலில் 7(3:5) இன் மதிப்பைக் காண்க. 

4. 2 3 4 5 

f(x) : 2-626 3-454 4.784 6.986 

காணவேண்டிய மதிப்பு 1(3)க்கும் 1(4)க்குமிடையே யிருப்பதால், 
3ஐ ஆதியாகக் கொள்க. 

x—3 ட க ச ௪ ௪ ஆ * : உ என்று மாற்றி, வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும். 

  

உ மய) & 1௫) A* fu) A* f(u) 
  

—1 2-626 
| A f(—1) = 0-828 | n, 

0 3-454 | A* f(—1) =0-502 
A £0) =1-330 AS £(—1)=0-370 

1 4-784 A® £(0) =0-872 — 
A f(1) =2-202 

2 6-986 
  

F(a) = £00) + (up, APO) + (Wy 48 K—1)H(a4 1s AHI)
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இங்கு 53.5, a=3, h=1 

x—a 2. 
ப. = —T = 0-5. 

* £(0-5)=3-454-4 (0-5), (1-330) +(0+5)y (0-502) -+ (1+5)3 (0-370) 
. ச == ()s 

=3-454-+4(0-5) (1-330) 408) 23 (0-502) 

4 CI. co) (0-370) 

=3-454-+ 0-665—0-06275—0-023125 
= 4.033125. 
{(3-5) =4-033125. 

மாதிரி 8a 

நியூட்டன் . காஸ் இடைச் செருகல் வாய்பாட்டை நிறுவுக. 

கீழ்க்கண்ட மதிப்புக்களிலிருந்து 1௦2 31% 0 16' 8-5” இன் மதிப்பைக் 
காண்க, 

log Sin 0° 16’ 7” 7-670999 

log Sin 0° 16’ 8” 7-671449 

log Sin 0° 16' 9” 7671897 

log Sin 0° 16' 10” = 7-672345 

- (சென்னை 63 செப்., 64 செப்.) 

இங்கு h=1", a=0° 16’ 8", x=0° 16! 8.5" 

x—a — x—0° 16’ 8-5" — 
h ae 1” oe 
  

ட் uUu= 

வேறுபாட்டுப் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள து, 
  

  

x u f (u) A f(u)- A* f£(u) கட்சிய 

01677. 1  7.670099 ் 
ப 0-000450 

0° 1678" 0 7.671449 —0-000002 
| ப 0-000448 0.000002 

0° 1679" 1 7.671897 . ட 

0.000848 \. 
0° 16° 10". 2° ' 7:072345 

x = 
ரஷக = அலை SSS = eT வ வநத மகர வறவற லவை கைவ வ்வகள்வல்கைக வாக்கை க வனாக கைக ஹராய Ss a
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௨௮05 161 8.57 என்ரால், ம- 0.5 ஆகும். 

இப்பொழுது, ப ் 
£(யு -1(0)-- (ல க 700) 4 (உ க“4(-1) 4 (41) கடர 
£(0-5) =7-671449-+-(0-5) (0-000448) 

+ Oey ee) (—0-000002) ee (0-000002) 

=7-671449 + 0-000224 + 0-00000025—0-00000125 
= 7-671673125 

771673 (ஆறு தசம இடங்களுக்கு). 

மாதிரி 89 ் 
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து 

1935 ஆம் வருட மக்கட் தொகையை நியூட்டன்-காஸ் முன் வேக 
வாய்பாட்டின் மூலம் மதிப்பிடுக. 

வருடம் .. 1930 1932 1934 1936 1938 1940 

மக்கட் தொகை , 

(ஆயிரங்களில்) ,.. . 12 16 ZL 27 32 40 

a= 1934 sroré கொள்க; 1-9, 

x= 1935 என்றால், ம- 4. 

கீழ்க்கண்டவாறு வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும். 
  

் uf) AO) Aa) ANC) AHR) API 
  

1990 —2. 12 
. 4 

1932 —I 16 1 
| 5 0 

1934 0 1 கவி. mill 
6. கடி! 8 

1935 1... 27 ம". 6 
ப 5 4 

19388. 2 32 3 

194020 8 Bo: தீர?
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f(u)=£(0) + Cu)r A £00) + (ade A? (1) + (a t1)s A* f(—1) 

+(a+1), At f(—2)+(ut2)s A® f(—2) 

= 21+ (025) (6) + 25.09) 1), POP) (2) 

| hE DOD C05) 15) ஐ 
4! 

5) (1359 (0.5) (0.5) 1.5: ஹே 005 02 

= 2] +3—0-125-+-0-125—0-046875 + 0-09375 | 

= 24-046875 

24:05 (இரண்டு தசம இடங்களுக்கு). 

  

  

6.3. நியூட்டன்-காஸ் பின்முக வாய்பாடு (14௭4௦ -லேய$% ற301- 

ward formula) 

f(a+nh)=f(a) +(n): A f(a) + (n)a A® f(a—h) 
+(n+1)3 A® f(a—h) +(n+1), A* £(a—2h) 

+(n+2)5 A®° f(a—2h)+......... 

என்ற நியூட்டன்-காஸ் முன்வேக வாய்பாட்டினைக் கருதுக, இவ் 
வாய்பாட்டில் ஐ -% என்று மாற்ற, நியூட்டன்-காஸ் பின்முக 
வாய்பாடு கிடைக்கிறது. ஐ -% என்று மாற்றுவதால் வேறுபாடு 

களும் பின்னோக்கிக் கணக்கிடப்படுகின்றன. . அதாவது, 

A f(a)=f(a—h)—f (a) 

என்று மாறுகிறது. 

ஆனால் 70௨1) 20) = —[f(a) — f(a—h) ] = — A f(a—h) 

ஆகவே, Af(a) srotrugi—Af(a—h) ersiroy மாறுகிறது. 

இதேபோல், A® f(a—h) என்பது-- 43 86-21) என்றும், 
A} f(a—2h) ereirugi—A° f(a—3h) orsir pun, 
Seuads aa 3 ல. cee e eee ee அன்றும் மாறுகின்றன. 

apne A*f(a—h), A* f(a — 2h)sre seen ஆகிய இரட்டை நிலை 
- வேறுபாடுகளில் எவ்வித மாறுதலும் இருக்காது. ஆகவே, 

மீ = f(a)—(n), A f(a—h) + (n)g A? f(a—h) 
—(n+1)3 A® f(a—2h) + (n +1), A* f(a—2h) 

— (n+2)5 A® f(a—Sh) bese, 

இது நியூட்டன்.காஸ் பின்முக வாய்பாடு என்று அழைக்கப்.
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6. 3. 1.. நியூட்டன்-காஸ் பின்முக வாய்பாட்டின் . மற்றொரு 
வடி.வம். 

பூச்சியத்தை ஆதியாகவும் ஒரு அலகு சம இடைவெளியும் 

கொண்ட பட்டியலுக்குப் பயன்படத் தக்கவாறு நியூட்டன். .காஸ் 

பின்முக வாய்பாட்டைக் கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றி அமைக்கலாம். 

கீழ்க்கண்ட மைய வேறுபாட்டுப் பட்டியலைக் கருதுக. 
  

ம நீயு. கர்மு.. கூம்மு APE) — AS Fu) 
  

  

—2 -° £(—2) 
Af(—2) . 

—1 பிரி] ep tee we A* £(—2) ...r0e coe see : wi 

Af(—1) A* f(—2) 
0 ... £(0) Ty. ee om, oe At (f~2) 

Af (0) A* f(—1) 
1 see F(1) பெய ose சிசு.“ cov che nes . ; 

Af(1) 
2 .- £(2) 

பட்டியலிலிருந்து, 

A? f(—1) = A £(0) — A F(—1) என்று கிடைக்கிறது. 

A £0). = A f(—1) + A* f(—1) 

QsiGurewGa, A’ £(0) -- A? f(—1) +A? f(—1), 

A* £(0)=A* f(—1)+.A* f(—1), 

A? £(—1)= a? £(—2) + A* f(—2), 
Af f(—1) =A‘ f(—2)+.A° £(—2), 

என்ற தொடர்புகளைப் பட்டியலிலிருந்து பெறுகிறோம். அதாவது; 

A? £(0), A® £(0), A® f(—1), A* f(—1),...... Au Gouguur Geer 
f (0)ஐச் சார்ந்த மைய வேறுபாடுகளாக மாற்றி எழுதலாம். இம்
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மதிப்புக்களை நியூட்டன்-கிரிகோரி முன்வேக வாய்பாட்டில் பிரதி 
யிடவும்,. | 

  f(a) =£(0) + A £0) + poe n° £(0) 

மட ம௰ ப 94... 

-10) 4-5) காட்டுக ர் 

  

je it f(—1)+ ae + cen cee ee 

=f(0)+ 44 A—D+ [s+ “| A? f(—1) 

_ ஆர் ae க + eaten 

  

ட eS (u—2) 1 u(u—1) (u—2) Cm at f(—1) 

3! 4! 

-f ௩௨௧௨௪௨௨௫௨௧ 

=1(0) + prpat—D4+ 5 a f(—1) 

ப்ப ட்ட “வாடா 1) 

டயட 1 ய —1) (u—2) Aff 
தீ] அதா 1)+ eoareeves 

eee bo i 1) 

  

=£(0)+ +> A f(—1) + 

  

1 ம் டம [48024௧412௮] 

  

| 1) (a) (a1) (v2) OED 00 ய (2) +0" 2]
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rea f(— 1) 

பர்பி டம் (u— 

= £0) +47 A f(—1) + 

  

tel at f(2)y 

1 —1) முழு) டல + [See Se] at 
விச டட 

  

10) 4-௧ 12 1) EWE பு ட 
4 (u+l) ட் (௩-1) 

ஷ் (u+2) aa (ul) 4 (2) + ணர் ஹத 

=f(0)+(u); Af(—1)+(u +1), A? £(—1) 
+(u-+l)3 A® (—2)+(u+2), At £(—2)4... 

இதுதான் நியூட்டன்.காஸ் பின்முக வாய்பாடாகும். இவ்வாய் 
பாட்டில், மைய வேறுபாட்டுப் பட்டியலின் மையக் கோட்டிலுள்ள 

இரட்டைநிலை வேறுபாடுகளும், மையக் கோட்டிற்கு மேலேயுள்ள 
ஒற்றைநிலை வேறுபாடுகளும் மட்டுமே இடம் பெறுகின்றன. ஆகவே, 
இவ். வாய்பாட்டின் மூலம் மையக் கோட்டிற்கும் அதற்கு மேல் 
வரிசைக்குமிடைப்பட்ட % இன் மதிப்புக்களுக்குரிய f(x) Qir 
மதிப்புக்களைப் பெறலாம், 

மாதிரி 90 ் 

நியூட்டன்-காஸ் பின்முக. வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 45-50 
வயதுத் தொகுப்புக்குட்பட்ட சாவுகளின் எண்ணிக்கையைக் கீழ்க் . 
காணும் பட்டியலிலிருந்து மதிப்பிடுக. 

வயது தொகுப்பு :  சாவுகளின் எண்ணிக்கை 

25-35 13229 

35—45 18139 

45—55 24225 

55—65 31496 
. (சென்னை :06 செப்.) 

வயதுத் தொகுப்புக்களின் நடு மதிப்புக்களை Xx இன்: மதிப்புக்களாகக் 
கொள்க. : ஆகவே, கீழ்க்கண்ட பட்டியல் கிடைக்கின் றது. 

xr 30 40 50 60 
f(x): 13229 18139 24225 31496
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45-50 வயதுத் தொகுப்புக்குரிய இன் மதிப்பு -- 475. 

பின்முக: வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதால் 475க்கு அடுத்த 

அதிகமான % இன் மதிப்பை ஆதியாக எடுத்துக் கொள்க. 

அதாவது, 85-50, ௩10 

x—a 50 
ந IO 

ஆகவே, கீழ்க்கண்ட வேறுபாட்டுப் பட்டியல் கிடைக்கிறது. 

x ou f(u) Af(u) A F(u) A f(u) 
  

30. —2 13229 
4910 

40 1. 18139 | 1176 
6086 9 

50 0 + 24225 1185 
7271 

60. [ 31496 

  

Bee Af(—1)=6086, A* f(—1)=1185, A* f(—2)=9. 

47.5 ஆனால் மக 0.2,   

நியூட்டன் .காஸ் பின்முக வாய்பாட்டில் பிரதியிடவும். 

30-70) 4-0) கரடு கடட... 
a 41) கக்... 

24225 -- (--0.25) (6086) + படபட பபர் (1185) 

(0:75) (0. eh (—1-25) 
3 31 

= 24225 — 1521-5 — 111-093 + 0-351 
= 22592-758: 

(9) 

6.4. நியூட்டன்-ஸ்டெர்லிங் வாய்பாடு (14௭4௦0-$1411த ரயில) :- 

நியூட்டன் -காஸ் முன்வேக, பின்முக வாய்பாடுகளின் கூட்டுச் 
eyremh (Arithmetic — Mean )udeh@ fi bor . நியூட்டன் - ஸ்டெர்லிங் 

வாய்பாடு. பெறப்படுகிறது. 

105 oe Ws AFF Ca AY f(—1)+(u+1)s A® ft) ப 
க (u+l), ல £(2)+ eee etevae 

(நியூட்டன்-காஸ் முன்வேக வாய்பாடு)
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{(u) =£(0)-++(u)y Af(—1)+(u+1)q A® f(—1)+ (u+1)3 A® £(—2) 
+ (u+2), A* f(—2) +o. 

(நியூட்டன்-காஸ் பின்முக வாய்பாடு) 
இவ்விரண்டையும் கூட்டுக. 

2 f(u)=2 £0) +(u): [A f(0) + AF(—1)]+A° 121) [(u)o+(u+1)y] 
+(u+l1)s [ A® f(—1) + a? £(—2)] 

3. ரர் f(—2) [ (u+1),+( (॥42).]-............... 

=2£(0) + 4 =| A £(0) + A f(—1) | 
ட காட [5 (u—i) 4 Se] 

    

( 1) u (u—1) gad) ( ei [க் 101௯7 F(—2) 
LA ‘£(—2)/ sit u ட்ப (2) 

4 (ute) ( (u+l)u oT 
41 

= 280) +7 [ 0 £0) + கட்டி] 4௧700 2] | 
u(u? —1*) 3 py 8 ep ou [4 F(—1) + A? £( 2] 

+052) | 2 OB) oh 1) 4 (oh 2) oI) ] 
+] son dnd enn an 'sws'sun une en 'egk சம் 

=2£ (0)+>> p Labor at ile gr ately 
a (ut 1*) 
  

    

  

4a [A £(—1)+A3 f (—2)] 

ae as 2... ழகை 

“ £(u) =f (0)+ 7 [4 “தட்ட pa? f(—]) | 

u(u®@—1%) PAS F(—1) 4 A8 f(—2) 
Egy | 2 | 

  

ra. eS ALG 2) born ea oy ழ்
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இது . நியூட்டன் ஸ்டெர்லிங் மைய வேறுபாட்டு வாய்பாடு என்று 

அழைக்கப்படுகிறது. இது ஸ்டெர்லிங் வாய்பாடு என்றும் அழைக்கப் 

படுவதுண்டு. இவ்வாய்பாட்டில், வேறுபாட்டுப் பட்டியலின் மையக் 

கோட்டிற்கு மேலேயும் கீழேயும் உள்ள ஓற்றைநிலை வேறுபாடுகளின் 

கூட்டுச் சராசரிகளும், மையக் கோட்டின் மேலுள்ள இரட்டை நிலை 

வேறுபாடுகளும் இடம் பெறுகின்றன. ஆகவே, இவ்வாய்பாட்டைப் 

PV] 
பயன்படுத்த வேண்டுமாயின் ௨-5: இன் மதிப்பு (-> x evar 

இடைவெளிக்குள் இருத்தல் அவசியம். 

மாதிரி 91 

ஸ்டெர்லிங்.இன் சம இடைவெளி மைய வேறுபாட்டு 

வாய்பாட்டை நிறுவுக, கீழ்க்கண்ட மதிப்புக்களிலிருந்து ர இன் 

மதிப்பைக் காண்க. 

wise] 6 It 16: 21 

மு: 831 723 592 430 392 (சென்னை :68 செப்.) 

௧௭8 என்பது 3-0ஐ நெருங்கியிருப்பதால் 6ஐ ஆதியாகக் 

கொள்க. ஆகவே, ௨-6, 5. 

  

x~a .x—6 . . 
X= SS எனக் கொள்க. 

ட் 6. 1 1 ் 
ட நனை 2 என்ருல் டக் =0-4 இது (=z yz) இடைவெளிக் 

குள்ளிருப்பதால் று வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். 

= ஆம்மற்ளல் x=645 X% 

  

இப்பொழுது, அட்ட 

lbh beet எனக் கொள்க. 

வேறுபாட்டுப் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள து. 
  

  

x= x Ux AUx A? Ux A3 Ux At Ux 

1 ர 831 

—108 
6 °° 0 723 : —23 

ட் பம்] டத 
1] bBo ~31 163 

—162 155 
lo" இ 430 124 

— 38 
gy Fg gop eS 
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இங்கு Up=723, & 0,108, A Up=—13], | 

கூட்டு 2, ௬502-9, 

ட்டு,” கட்டட, முதலியன பட்டியலில் இல்லையாகையால் 

- அவற்றைப் பூச்சியமாகக் கொள்ளலாம். இம்மதிப்புக்களை 

ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டில் பிரதியிடவும். 

| ஆரதர்முகறட 26... 
பழ பர [e+ gy A? Ua 

X (X°-1) ரக கபா , X (XI) 
tb SI 2 |+ 

2 
ie _1097 , (0-4 

(0-4) (0-16—1) 7(—8) +0 
mar [a 

=723-+(0-4) [—119-5]-+(0-08) (28) +24) (984) (4) 
= 723—47-80—1-84-++0-224 

= 673-584. 

பயிற்சி 19 

1... கீழ்க்கண்ட. பட்டியலில் 1 (0:5)ஐ மதிப்பிடுக. 

் 12... வரி 0 1 2 

f(x): 10 5 8 10 

2.  நியூட்டன்-காஸ் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்திக் கீழ்க்காணும் பட்டியலில் 
₹25க்குரிய * இன் மதிப்பைக் காண்க, 

xX: 20 24 28 32 

ff y: 1313 1727 2392 3493 

3. கீழ்க்காணும் பட்டியலில் ரி என்பது. ஒரு பாத்திரத்தில் குளிர்ந்து 
கொண்டிருக்கும் நீரின் வெப்பத்தை இலும், ௩ என்பது நிமிடங்களையும் குறிக் 

கின்றன. காஸ்-இன் வாய்பாட்டைப். பயன்படுத்தி 12:53 நிமிடங்களாக 

யிருக்கும்போது 9-இன் மதிப்பைக் காண்க. 

ஹு க ரூர் 0 [ ட் 3 4 5 

ர் 6: 92-0 85-3 79:5 74.5. 70.2 67.0 
4, காஸ்-இன் மைய வேறுபாட்டு. வாய்பாட்டை நிரூபிக்க, கீழ்க்காணும் 

மதிப்புக்களிலிருத்து 1டி.ழ இன் மதிப்பைத், தோராயமாகக் காண்க. 

315 0 1 2 3 

uxt: IL 7 6° 10 ் .... (சென்னை 09 ஏப்.)
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5. ஙு 184706, ம,,17-8144, படி 17:1070, ப:516-3432, டட 15-5154 

என்றால் ப; இன் மதிப்பைப் பெறுக, . (சென்னை *65 செப்.) 

6 கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலிருந்து காஸ்-இன் பின்முக வாய்பாட்டைப் பயன் 
படுத்தி 51 45” இன் மதிப்பைக் காண்க, 

05 Sin 9° 

20 0-34202 
30 0-50000 
40 0. 64279 
50 0-76604 
60 086603 
70 0. 93009 
80 099461” 

7. 3, 1௦83 ஆகியவற்றின் மதிப்புக்கள் கீழ்க்காணும் பட்டியலில் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. காஸ்-இன் பின்முக வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி . 
log; 337-5 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x 1௦20 3 

310 2.4913017 

320 2.5051500 

330 2-5185139 

340 2-5314789 

359 2 -544.06E0 

360 2 -5563025 

8. காஸ்-இன் பின்முக வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்திக் கீழ்க்காணும் 

பட்டியலிலிருந்து 6-1-735 இன் மதிப்பைக் காண்க, 

x: 1-72 1-73 1-74 1:75 1-76 

e*; 0-1791 0-1773 0-1755 06-1733 0.1720 

9. கீழ்க்காணும் வருடப் பிரிமியப் பட்டியலிலிருந்து 25 வயதுக்குரிய வருடப் 

பிரிமியத்தை ஒரு பொருத்தமான இடைச்செருகல் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 

மதிப்பிடுக. ் 

வயது... 20 24 28 32 

பிரிமியம் .... 0:01427 0:01581 001772 001996 
(சென்னை *60 ஏப்.) 

10. ஸ்டெர்லிங்-இன் இடைச்செருகல் வாய்பாட்டை நிறுவுக. . அதன்மூலம் 

கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலிருந்து 7 (1-63)இன் மதிப்பைக் காண்க. ் 

x: 1-50 1-60 1-70 1-80 1.90 

f(x): 17-609 20-412 23-045 25-527 27.875 
(சென்னை *02 செப்.) : 

Ma கீழ்க்காணும் விவரங்களிலிருந்து 26 வயதுக்குரிய பிரிமியத்தைக் 

காண்க. ae ட் 

( ~ ஃவயது .... 31 25 29 33 

வருடப் பிரிமியம் .. 14-27. 15-81 17.72 29-96 
“(guruied) (சென்னை 169 செப்.)
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12. கீழே : கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களிலிருந்து : ஸ்டெர்லிங் வாய் 
பாட்டைப் பயன்படுத்தி *ஃ, இன் மதிப்பைக் காண்க. 

Yog=0-038462, Yo7=0-037037, og 2 0-035714 

Yo9=0-034483, Yuo=0-033333 

13. ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைப் பயண்படுத்தி, கீழ்க்காணும் மதிப்புக்களி 
லிருந்து 1௦8, 0௦351 0-3655 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x log) cosh x 

0-360 0-02755462 

“0-362 0-02785524 

0-364 0-02815738 

0-366. 0 -02846105 

0-368 0-02876624- 

0-370 0-02907295 

6.5 Aye roir-Quevened aimisut@ (Newton-Bessel formula) 

Af (0)=f (1)—f (0) sretray நாம் அறிவோம். 

அதாவது, 4 (0)-8(1)-&7(0) 
. £(—l=f (0)—Af (—1) 

இரு பக்கங்களிலும் ௩” ஐச் செயல்படுத்த, 

A’ £(—1D=A* f (0)—AP f (1) 

இதுபோல், A*f (—2)= Att (—I—AS £2), பப பப்பட் 

- இப்பொழுது Dig Ear carat முற்போக்கு. வாய்பாட்டைக் கருதுக, 

  

f(u)=f (0+ 1 AF (0) 42 C=} Oat (-1) 
oa டி F(—1) 

1 —— ய yee ப. =) on 

இவ்வாய்பாட்டைக் கீழ்க்கண்ட்வாறு மாற்றி எழு தலாம். 

f (u) - [2400422014 “Af (0) 
ee NRE ata Tee eee 

[gar tear atten 
wr—15
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டய 00 5400 
L (ut1) u (a1) (a2) , பு) ல, [x ue ) (u—2)_, 120 [ஞ் 

இதில் மேற்கண்ட மதிப்புக்களைப் பிர தியிடவும். 

f (u 921045 £1)--௧₹01-747(0) 

    

1 u(u— 
a 21 DA! f (—1) 

+7 He f (0)—A* f (—1)] 
pennies far a? eI) + eee 

அம (0) +£ (1)]+ (ug) at (0) 
1 u(u—l) [க 1(0)-௧ 70] 
u (u—1) 1, u+l] .3 +N | = ; 5 PRHD Feces ie eace ce ens 

    

1 
200) 21) (ட) u (u—1)f A? f (—1) +A? f (0) 
Sgt a AF 0) FG 2 | 

படட படம AAP (Te aan neato | 

அதா வது, 

1 

£ (x) =* ea) | று 

—] Sf i, u— 

1) u (u—1) (u—2) iicaena 
41 ee
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்.இது நியூட்டன்.பெஸ்ஸல் மைய வேறுபாட்டு இடைச்செருகல் 
வாய்பாடாகும். இது மையக் கோட்டிற்குக் கீழேயுள்ள ஓற்றைநிலை 

வேறுபாடுகளையும், மையக் கோட்டின் மேலும் அதன் கீழும் உள்ள 

இரட்டைநிலை வேறுபாடுகளின் கூட்டுச் சராசரிகளையும் கொண்டு 

அமைந்துள்ளது. ௩1/2 ஆனால் நியூட்டன் -பெஸ்ஸல் வாய்பாடு 

கீழ்க்கண்ட மிகவும் பயன்படத்தக்க அமைப்பைப் பெறுகிறது. 

(2) _f(0)+f (1) 1 Ge f(—1)+A*f ௫] 
    

—_— 

  

2 2 5 2 
9 [ f (—2)+-A4 ட]... ன Fa balsaaceecisesanstateb nes 

௨இன் இரண்டு அடுத்தடுத்த மதிப்புக்குக்கிடையேயுள்ள நடு 
மதிப்புக்குரிய சார்பலனைக் காண இது மிகவும் பயன்படுகிறது. 

ஆகவே, இது பெஸ்ஸல்.இன் சிறப்பு வாய்பாடாகக் கருதப் 

படுகிறது. 
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கீழேயுள்ள உயிர்ப் பட்டியலின் துணையால் 15 வயதில் 

வாழ்பவரின் எண்ணிக்கையை மதிப்பிடுக, 

வயது (வருடங்களில்) ... 12 14 16 18 

வாழ்பவர் எண்ணிக்கை ... 100000 99240 98425. 97842 
(சென்னை ”67 செப்.) 

14ஐ ஆதியாகக் கொள்க, 

டக] இக, 

ee 15 vend, yo -&_12-14 1 
ee ee 

    

ஆகவே, பெஸ்ஸல்-இன் சிறப்பு வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். 

முதலில் வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும். 

  

  

ஜட நு f (u) Af (u) AME (u) A?’ f(u) 

12 ர் 100000 

ட்ட... 60 
14 0 ~ 99240 அடத ன 

013 287 
16 1 98425 இன்னு ம் 

—583 
gery 97842 
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2 8 2 

2 [EI பபபல 

(அப 1 pee | 

128 2 
_99240--9842 .. 11-55 +38) 
= 2 8 | 2 

= 98832-5~ 11-0625 
= 98821-4375. 
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கீழ்க்கண்ட  மதிப்புக்களிலிருந்து தகுந்த இடைச் செருகல் 

வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 3-]15க்குரிய 34-இன் மதிப்பைக் 

காண்க. 

a 10 12 14 16 18 20 

y: 51-21 60-24 75-32 96-02 119-78 151-45 | 
(சென்னை ?07 ஏப்.) 

காண வேண்டிய மதிப்பு இடைவெளியின் நடுவில் இருப்பதால் 4 

பெஸ்ஸல்..இன் சிறப்பு வாய்பாடு மிகவும் பொருத்தமான தாகும். 

ு-14ஐ ஆதியாகக் கொள்க. ,, ௨௭௬14, 1-2. 

15 அனலை ma 1514 1. 

ee dy pe 

வேறுபாட்டுப் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள து. 

  

பு பப்பா 

10 —2 51-21 

  

9.03 
12]. 60.24.” 6-05 

15-08 —0-43 
14 0. 75.32 5.62 2613 

| 20-70 . 9656 9.54 
16." ] 96.02 3.06 7-41 

: 23.76 4.85 
18. 2 119.78 7-91 - 

3 31-67. 
20: Se 1B BAB 
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] 1(0)-2(1) LpaA? ft (—1)+A? fF (0) க கட = 3 81 

3 [அடக் 
  

+ 198 
_ 73: 32+-96-02 1 ண 02-13. oO | + aR ons -13+7- ட 

——S யரயயவைனயாகை 

2 8 

= 85-67—0-5425-+0-061875 

= 85-189375 

ஆகவே, %-15 ஆகயிருக்கும்போது 47--85:189375. 
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பெஸ்ஸல்-இன் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, கீழே கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள மதிப்புக்களிலிருந்து டி ஐக் காண்க. 

x: 0 4 8 12 

Hy F 143 158 177 199 

(சென்னை 68 ஏப்., 09 செப்.) 

%--4ஐ ஆதியாகக் கொள்க. 
x—a x—4 

உ தகி றக். உங்க a 

pan vn tel . 
ஆனா ,u= 4. த: 

எனக் கொள்க, 

    

வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும். 

  

  

x U Ux AU, A’ U, சிட். 

0 nl 143 
| 15 

4 0 158 4 
- 19 _ 

3 1 177 3 
99) 

12 2 199 
  

பெஸ்ஸல்.-இன் வாய்பாடு வருமாறு. 

Uy = (3) ௧௯4“ eae A} மு ]
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230 

(3) = (=) 8 
+ 31 A ui + 

ப 11 1 
158177. 11... 1 rie +) 

Use = =F +(g—g) 8+ [2 

210) 
0: 19 - 2] 1 

~ “Qe 6 126 
= 167-5 — 4-75 — 0-328 — 0.0078 
= 162.41 

. அதாவது, 1102-41, 

6.6. லாப்லஸ்-எவரெட் வாய்பாடு (Laplace-Everett formula) 

நியூட்டன்-காஸ் முன்வேக வேறுபாட்டைக் கருதுக. 

£(a) = £00) + Fat) 2S) a? டட 
1 —l டயம உடு டட 

+1 —T) (u--2 , 

  

4: (u+2) SENS ae (u—2) Ae f(—2) 

=f wee sew “see-s ean” oe 

இவ் வாய்பாட்டில் ஒற்றை நிலை வேறுபாடுகளுக்குப் பதிலாக 
அவைகளுக்குரிய “: இரட்டை நிலை வேறுபாடுகளின். தொடர்புகளைக் 
கீழ்க்கண்டவாறு பிரதியிடவும். 

A £(0) = F(1) — £(0) 

A #(—1) = £(0) — £(—1) 
இரு பக்கங்களிலும் ,* ஐச் செயல்படுத்த, 

A? f(—1)= A? £(0)— A? f(—1) » 

இ giGure, AS f(—2) = Af f(—1)— at f(—2)
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-. f(x) = £(0) + _- [209-100] pet as டட 

(0 உடு (படு அட்டி] 
cet) ca (U2) டல 

(a2) (a1) via (U2) ட்டி உடல] 

- 409) [1-யி4 ௨41) 4ம(௨-1) &₹ 8-0) [2-௭] 
go a py 

ட யூத 
+ (u+l) u (u—1) ௮) &41(-2) aie i 

  

4. +2) Wl) a (Ur) (U2) படட, 

    

5 | 

= (1—u) £(0)+u £(1)+u (aI ) A? F( iii; = a 

உயரப் A? £(0) 

ப் கிர] ஐ ட்ட (u—2) At f (—2) (4) 

4 (8+2) ut) as 1 03) nd fp eee eetase 

u ool (u—2) = (l—u) f (0) மரி). வட் ச ரய 

4 (u+1) டை Aa £ (0) . 

_ (ut)) u (u—1) (u—2) (u—3) 
51 

பூயோ) (௩-1) ப். (i ~2) At f (—1) 

At f(—2) 

of OOH REG Bee DOS POs Fee PEO Kae wa
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அதாவது, 

£ (u) =(1—u) £ (0) + (u)a £(1)—(a)s &3 2-1) 4041) A? £ (0) 
—(u+1)5 At f (—2)+(ut2)s5 At fF (—1) + 

இதுதான் லாப்லஸ்-எவரெட் வாய்பாடாகும். இதில் 1--ம-ம 

என்று பிரதியிட இவ்வாய்பாடு மிகவும் பயன்படத் தக்க தொரு 

அமைப்பைப் பெறுகிறது. 

u=1—v. 

௫ (u)3 = u (u— ட 

_ —(v+1)v(v—1) 

3! 

_ eee தழட 
கட்ட ப (u+1)u Se (u—-2) (u—3) 

_ (ew) (Iv) (=v) உட ௨2) 
5! 

_ —(v+2) (v+1) v (v—l) (v—2) 
= 7 

  

  

  

= —(v+2); 

ஆகவே லாப்லஸ்.எவரெட் வாய்பாடு கீழ்க்கண்டவாறு மாறுகிறது. 

f(u) = v£(0) + uf (1) + (v+1)3 A? £(—1) + (u+l)s A? £ (0) 
+(v+2)5 At f (—2) +(ut2)5 At £(—1) + eee eve ene 

= vf(0)+(v+1)3 A® f (—1) + (WH2)5 At f (—2) eee coe eee ene 

+ uf(1)+(u+l)3 A? £(0)+(ut+2)5 A‘ £ (—1) +... 2s. cee c eee 

அல்லது, 

f (u)av f (0) +2) APL எ ௧780) 
‘ 912 wan 2 V8 ட டடம 22) 

உடு ௫ 
ம.(ட்--15) (29. 

5! 

  

At f£ (—2)+e   

+ uf) + 

௬40100. ப ப்லை 

இவ் வாய்பாடு. மையக் கோட்டிலும் அதற்குக் "கீழேயுமுள்ள 
இரட்டை . நிலை வேறுபாடுகளைக் கொண்டு அமைந்துள்ளது.



மைய வேறுபாட்டு வாய்பாடுகள் ் 233 

ஆகவே (க்கும் 1க்குமிடையே ப.இன் மதிப்பு இருந்தால் இவ் 

வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல் நலம். ப.43/4, அதாவது 1௭1/4 

ஆகயிருப்பின் இவ் வாய்பாட்டின் மூலம் மிகச் சரியான இடைச் 

செருகல் மதிப்பினைப் பெறலாம். ன ச 

மாதிரி 95 

எவரெட்டின் வாய்பாட்டினைப் பயன்படுத்திக் கீழ்க்கண்ட 

அட்டவணையில் 1(12) இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x: —5 0 5 . 10 15 20 25 

f(x) s 61-0° 91-4 113-6 134.2 179-4 238-0 296-2 

௩ 10ஐ ஆறியாகக் கொள்க. 

a=10,h=5. A. u= 5 = z—=10 
h. 5 
  

12—10 

5 

வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும். 

= 0-4, 

  

3௩12 ஆனால், u= 

  

x u f(u) Af(u) A®f(u) Ae f(u) At f(u) A> f(u) A® fu) 
  

—5 —3 61-0 
30.4 

0 —2 91.4 —8-2 
29:9 6.6 

5 —1 113-6 —16 194 
20.6 26.2 —57-0 

:0 0 134.2 24.6 —37-4 91.8 
45.2 8 34-8 

15-1 :1794 184 2.6 
58-6 1928 

20 238.0 ன! 
58.9 

25 3 296-2 
  

எவரெட்டின் வாய்பாட்டில் மதிப்புக்களைப் பிரதியிடவும். 

ப பேலி ட ஏ டு] டு... 
f (u) =v £(0) ee AS ட்டு பட் ead (ஐ 

ஏ (82-19) ஹு ஜு 
7! 
  588) 4. வ
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| ட் 

ப மம(1) 441 51) qaroy¢ BO ௨ே 7) att (-1) 

  

pie” oe (2) 6 £ (2) + 

இங்கு, ௩0.4 2. v=1—u=0.6. 

(0-6) ப்: — 0-64) (24.6) 
£ (Qv4) = (0-6) 134-24 * 

(0-6) (—0-64) 3.68 
  

  

rt 120 [are 
(0:6) (—0-64) (—3-64) (—8-64) 

+ a 01ஓ............... 

(0.4) (179.4) படட 84) (13.4) 

(0-4) (—0-84) (—3-84) 
+ 150 (—2-6)+...   

= 80-52 — 1.5744 — 0-4356352 — 0- 9199675 
+ 71:76 — 0-7504 — 0-0279552 
= 149.2716421 

. £ (12) = 149.27. 

6.7 பொருத்தமான இடைச்செருகல் வாய்பாட்டைத் தெரிவு செய்தல் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களின் . துல்லியத் 

தன்மையைப் பொறுத்துத்தான் ஒரு இடைச்செருகல் வாய்பாட்டின் 

மூலம் பெறப்படும் மதிப்பின் துல்லியமும் அமைந்திருக்கும். 

என்றாலும், . கொடுக்கப்பட்டுள்ள . பட்டியல் மதிப்புக்களில் எந்த 

இடைச்செருகல் வாய்பாட்டைப். பயன்படுத்தினால் கிடைக்கும் 

மதிப்பு துல்லியமான தாகயிருக்கும் என்பதைக் காண வேண்டும். 

பட்டியலின் தொடக்க அல்லது . இறுதி மதிப்புக்களை நெருங்கிய 

மதிப்புக்களைப் பெற வேண்டுமாயின், நியூட்டன்.கிரிகோரி முன்வேக 
அல்லது  பின்முக வாய்பாடுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். 

பட்டியலின் மையத்தை நெருங்கிய மதிப்புக்களைப் பெற வேண்டு 

மாயின் மைய. வேறுபாட்டு வாய்பாடுகளைப் பயன்படுத்துதல் : 

வேண்டும். மைய வேறுபாட்டு வாய்பாடுகளுள், . ஸ்டெர்லிங், 

- பெஸ்ஸல் ஆகிய வாய்பாடுகள் அளிக்கும். துல்லியத்தில் அதிக 
வித்தியாசம் ' கிடையாது. .. இருப்பினும், மைய . வேறுபாட்டுப் 

பட்டியல் இரட்டைநிலை. வேறுபாட்டுடன். முடிந்தால் ஸ்டெர்லிங் 

வாய்பாட்டையும், ஒற்றைநிலை வேறுபாட்டுடன் முடிந்தால் பெஸ்ஸல்
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வாய்பாட்டையும் பயன்படுத்துதல் நலம். லாப்லஸ் - எவரெட் 

வாய்பாட்டிலுள்ள உறுப்புக்களின் மதிப்புக்கள் மிகவும் வேகமாகக் 

குறைந்துகொண்டே செல்லுவதால் இவ்வாய்பாடு பிற வாய்பாடுகளை 

விடப் பொருத்தமானதாக அமைகிறது. பொதுவாக 1/2 ஆனால் 
பெஸ்ஸல்-இன் வாய்பாடு மிகவும் பொருத்தமான தாகும். 3/4 

என்றால் லாப்லஸ்-எவரெட் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல் நன்று. 

1/2 414 1/2 என்றால் ஸ்டெர்லிங் வாய்பாடு பொருத்தமானதாக 
யிருப்பினும் —l/4<cucl/4 என்றால் மட்டுமே ஸ்டெர்லிங் 

வாய்பாடு மிகவும் துல்லிய மதிப்பினைத் தரும். 

பயிற்சி 20 
1. பெஸ்ஸல் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 1 (25) இன் மதிப்பைப் பெறுக. 

xX? 20 24 28 32 

f(x): 14-27 15-81 17-72 19.96 

2. கீழ்க்காணும் விவரங்களிலிருந்து பெஸ்ஸல் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 

€-0-35 இன் மதிப்பைக் காண்க, 

x e-* 

0.1 0-90484 

0-2 0-81873 
0-3 0+ 74082 
0-4 0-67032 | 

0-5 0-00653 

3. கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து f (38-75) இன் மதிப்பைக் காண்க. 

4 அதத... 30 35 40 45 | 
f(x): 25 32 40 47 a 

4. நியூட்டன்-பெஸ்ஸல் இடைச்செருகல் வாய்பாட்டை நிறுவுக, இவ் 

வாய்பாட்டினைப் பயன்படுத்திக் கீழ்க்காணும் மதிப்புக்களிலிருந்து 1௦2 3375 இன் 

மதிப்பைக் காண்க. 

x log x 

310 2-49137 © 

320 2:50515 

330 2-51851 

340 2-53148 

350 2-54407 

360 2-55630 (சென்னை ?64 ஏப்.) 

ந கீழ்க்காணும் பட்டியலில் 4 என்பது வட்டத்தின் விட்டத்தையும் 

௨ என்பது வட்டத்தின் பரப்பினையும் குறிக்கின்றன. 

d: 80 85 90 . 95 100 

a: 5026. 5674 . 6362 7088 7854 

விட்டம் 91] ஆனால் பரப்பைக் காண்க,
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6. எவரெட்டின் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி uy, QS arora. 

x: 30 35 40 45 50 55 60 

ux: 771 862. 1001 1224 1572 2123 2983 

7... எவரெட்டின் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 1(3:2) இன் மதிப்பைக் 
காண்க, 

x f (x) 

2-0 16- 351433 

2-5 15-589162 

3-0 14.-877475 

3-5 14-212403 

4.0 13-590376 

8. கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலிருந்து ௦௦3 25? 45'ஐ மதிப்பிடுக, 

8 cos §° 

. 22 0.9272 

23 0-9205 

24 0-9135 

25 0-9063 

26 0-8988 

a7 0-8910 

28 0-8829



7. எதிர்மார் இடைச்செருகல் 
(Inverse Interpolation) 

மாறி x-Qjsr UGinjsaeph அவைகளுக்குரிய சார்பலன்களின் 

மதிப்புக்களும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், :-இன் ஏதாவது ஒரு இடை 

மதிப்புக்குரிய f(x) Qasr மதிப்பைக் காணப் பயன்படும் பல 

வாய்பாடுகளைப்பற்றி 4, 5, 6 ஆகிய அத்தியாயங்களில் விரிவாக 

ஆராய்ந்தோம். இவ்வாய்பாடுகள் யாவும் நேரடி இடைச்செருகல் 

(direct 10461001811௦0) வாய்பாடுகள் ஆகும். இத்தகைய நேரடி 
இடைச்செருகல் முறைகளுக்கு எதிரான முறைகளைப்பற்றி இங்கு 

ஆராய்வோம்: அதாவது, ₹(2) இன் ஏதாவது இரு பட்டியல் 

மதிப்புக்களுக்கு இடைப்பட்ட மதிப்புக்குரிய &-இன் மதிப்பைக் 

காண்பது. இது நேரடி இடைச்செருகல் முறைக்கு எதிராக 

யிருப்பதால் இத்தகைய முறைக்கு “: எதிர்மார் இடைச்செருகல் ?* 

(Inverse interpolation) srairm பெயர். எதிர்மார் இடைச்செருகல் 
மதிப்புக்ககசான வரைபட முறையிலும். காணலாம். ஆனால், வரைபட 

முறை கொள்கையளவில் எளிதாகயிருப்பினும் செயல் முறையில் 

மிகவும் கடினமானது. ஏனெனில், $(0) இன் வளைவை மிகச் 

சரியாக வரைவது மிகவும் கடினம். அப்படிச் சரியாக வரைய 

முடிந்தாலும் 3-இன் மதிப்பை இரண்டு அல்லது மூன்று தசம 

இடங்களுக்கு மேல் துல்லியமாகக் காண முடியாது, ஆகவே, 

கீழ்க்கண்ட எதிர்மார் இடைச்செருகல் முறைகள் நடைமுறையில் 

பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

1.  இலக்ராஞ்சியின் வாய்பாடு (எதிர்மாறாகப் பயன் படுத்துதல்) 

அடுத்தடுத்த தோராய முறை 

மூன்றாம் நிலை வேறுபாடுகளை நீக்கும் முறை ee
 

தொடரை முன்னுக்குப் பின்னாக மாற்றும் முறை.
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7.1 இலக்ராஞ்சியின் எதிர்மார் இடைச்செருகல் வாய்பாடு (182- 

range’s formula for Inverse Interpolation) 

x-Qor மதிப்புக்கள் சம இடைவெளியில் இருந்தாலும் 

இல்லாவிட்டாலும், 7-1 (0) இன் மதிப்புக்கள் பொதுவாக gern 

இடைவெளிகளிலேயே யிருக்கும். ஆகவே, இலக்ராஞ்சியின் 
நேரடி இடைச் செருகல் வாய்பாட்டில் ௩ ஐ ஆகவும், 9 ஐ % ஆகவும் 

மாற்றினால் இலக்ராஞ்சியின் எதிர்மார் இடைச் செருகல் வாய்பாடு 
கிடைக்கிறது. 

30) 31) 3 க ஆகிய % இன் மதிப்புக்களுக்குரிய 4 இன் மதிப்புக் 

களை 3, 3 3 3. எனக் கொள்க. இன் ஏதாவது ஒரு இடை 

மதிப்புக்குரிய * இன் மதிப்பைக் காணப் பயன்படும் இலக்ராஞ்சியின் 

நேரடி, இடைச் செருகல் வாய்பாடு வருமாறு: 

y=y (x—x1) (X—xXg) (x—xs) 

9" (Ko—¥1) (Ko —¥a) (Xo — Xs) 

: (X—Xp) (X—xXa) (—xs) 
(31-௯0) (81-32) (%1—Xs) 

. (X—xy) (X—x1) (x—xs) 
(Xg—Xo) (Xg—xX1) (Xg—Xs) 

(x—Xp) (X—x1) (x—Xs) 

(Xs—Xq) (X3—X1) (X3—%a) 

  

  + y 

  + y 

  + Ys 

இவ் வாய்பாட்டில் 5, ர ஆகியவற்றை மாற்ற இலக்ராஞ்சியின் 

எதிர்மார் இடைச் செருகல் வாய்பாடு கிடைக்கிறது. அதாவது, 

. (y—yi) (y—ye) (y—ys) 
° (yo—y1) (yo—ya) (yo—ys) 

(y—yo) (y—ye) (y—ys) 
* (yi—Yo) (yi—ya) 32) 

(y—yo) (y—y1) (y—ys) 
*(ya—yo) (ya—y1) (Ya—ys) 

(y—yo) (y—y1) (y—ya) 
* (ys—yo) (ys—yi). (Ys—Ya) 

  x= 

+x 

+x 

+x 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள ௨, 3 ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களின் 

எண்ணிக்கை மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதைவிடக் கூடுதலாகவோ 
அல்லது குறைவாகவோ . யிருந்தால் வாய்பாட்டையும் - அதற்குத் 

. தக்கவாறு இதே முறையில் எழுதலாம்.
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மாதிரி 96 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களிலிருந்து ய, -1001 க்குரிய 
% இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x: 2 3 § 

ug: 113 286 613 (சென்னை ?68 செப்.) 

இங்கு Xp = 2, X1 = 3, Xq = 93 

Yo = 113, y1 = 286, yo = 613. 

ஏ - 1001க்குரிய : இன் மதிப்பைக் காணவேண்டும். 

நு 02 0 009 
(ப 39) (y1—Yo) (yi—ya) 

+L xX, (y—yo) (y—y1)_ 

(ye—yo) (yey) 
_ 9 , (1001286) (1001613) , ,(1001—113) (1001613) 
= <*"(113—286) (113—613) (286—113) (286—613) 

45 (1001—113) (1001—286) 
(613—113) (613—286) 

ap (715) (888) ட 3 (888) (388) , (888) (715) 
= * (—173) (—500) '~ (173) (—327) (500) (327) 
= 6-42—18-27-+19-42=7-57. 

ஆகவே, ॥,-1001 க்குரிய £ இன் மதிப்பு- 7-57. 

X = Xo 
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u,=0, Uy = 12, Uug= 287, us = 612 . ஆனால் Ug இன் மதிப்பைக் 

காண்க; ப, எட, மடி, ப,ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைப் பயன்படுத்தி 

1, 270க்குரிய % இன் மதிப்பைக் காண்க. 
(சென்னை, *05 செப்.) 

முதலில் ॥, இன் மதிப்பைக் காண்க, 

x: [ 2 a 5 4. 

வூ 0 112 287 612 ? 

(4—2) (4—3) (4—5) 4, Bx 1) (4—3) (4—5) 

போ மகட் a பேட ஐ (25) 1") 
—2) (4—5 (4—1) (4—2) (4—3) 

T=) G—2) ம் ey (287) + exh =5y Gay ©? 
A (3) (1) (— (3) (2) 1) 320 
= (fo மட eT) + Braye) + way 52 

—112-4-430-54153 
471-5, . 

  
  

மல் =
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இனி, ப,--270க்குரிய ௩ இன் மதிப்பைக் காணவேண்டும். 

ரு. O 112 287 471-5 270 
is 1 2 3 4 ? 

(270 ~112) (270— 287) (270—471-5) 
x= (1) ஐ (0—287) (0—471-5) 

(270 —0) (270 —287) (270 ~471-5) 
+) ௫-0 2-௫ (1124715) 
4.03) 270-0) (270-112) (270-4715) 

(287 —0) (287 —112) (287 —471-5) 
ஸூ _(270-0) (270-112) (270-287) 

(471-5—0) (471-5—112) (471-5 — 287) 
_ூ_058) 17) (2015) (9y_(270) (= 17) (= 201-5) 

(—112) (—287) (—471-5) ' $“? (112) (—175) (— 359-5) 
270) (158) (—201+5 270) (158) (—17 

te ) Sar aa = TRG பத கல பல 
=1 (—0-035711)+2 (0-13125)+3 (0-92747) +4 (0-023190) 
= —0-035711 + 0-26250-+ 2.78241 + 0-092760 
=2.916439 

ஆகவே, ட, 270க்குரிய இன் மதிப்பு - 2-9 

  

  
  

  
  

சார்பலன் £ (௩) இன் மதிப்புக்கள் ஓரே சீராக ஏநிக்கொண்டோ 

அல்லது இறங்கிக் கொண்டோ இருந்தால் மட்டுமே இலக்ராஞ்சியின் 
எதிர்மார். இடைச் செருகல் வாய்பாட்டைப். பயன்படுத்த முடியும். 

மேலும், இம் முறையில் மதிப்பைக் கணக்கிடுவது மிகவும் கடினமாக 

யிருப்பதோடு .வாய்பாட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் மிகவும் 

முக்கியமாதலால் ஏதாவது ஒரு உறுப்பை விட்டு விட்டால் 

கிடைக்கும் மதிப்பு சரியான மதிப்பிலிருந்து. அதிக வித்தியாசத்தி 

விருக்கும். ஆகவே, 2 (3) இன் மதிப்புக்கள் அதிகமான த௪ம Or 

களைக் கொண்டிருந்தாலும், அல்லது கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக் 

களின் எண்ணிக்கை அதிகமாயிருந்தாலும் இம்முறை பயனற்றதா 

கிறது. ஆனால் ௩ இன் மதிப்புக்கள். சம இடை வெளியிலிருப்பின் 

கீழ்க்கண்ட முறையைப் பின்பற்றலாம், 

7.2. அடுத்தடுத்தத் தோராய முறை (Method of பல்கர் 
approximation) 

இம் முறையில், காணவேண்டிய ௩ இன் மதிப்புக்கு அருகிலுள்ள 

பட்டியல் மதிப்பை ஆதியாகக் கொண்டு. வேறுபாட்டுப் பட்டிய 

ல்மைக்க வேண்டும். நியூட்டனின். முற்போக்கு இடைச். செருகல் 

4



எதிர்மார் இடைச்செருகல் 241 

வாய்பாட்டையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு மைய வேறுபாட்டு 

வாய்பாட்டையோ அடுத்தடுத்துப் பயன்படுத்தி 3 இன் மதிப்பைத் 

தோராயமாகக் காணலாம். 

() நியூட்டனின் முற்போக்கு வாய்பாட்டைக் கருதுக :₹ 

ம (௩-1) f (u)=£(0)+u Af (0) +57 =) jA2 £00) 

u (u—1) (u—2) 

3! 
4 AB £ (0) pose sae one oon one 

f(u) =k-é@fu u-Q)sir மதிப்பைக் காண வேண்டுமெனக் 

கொள்வோம். ப சிறியதாகையால் 1(0) இன் இரண்டாவதும் 
அதற்கு மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடுகளை:பும் புறக்கணித்தால், 

f(u) =£(0)-+u Af (0) 
_f(uj—f(0) _ k—f (0) 

~ AF) &4(0) 

உட என்பது ப இன் முதல் தோராய மதிப்பாகும். 

  

5 ௨ எனக் கொள்க, 

அடுத்தத் தோராய மதிப்பைக் காண £(0) இன் மூன்றாவதும் 
அதற்கு மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடுகளையும் புறக்கணிக்கவும் 

ம்ம -7(0)4மக்ம(0)--3$ட1) ௬30). 

ு கமய ம(0) “ம[க(0) 5001) க52(0)] 

k—f (0) 
Af (0) + 4(u—1) A? £(0) 

ட k—f (0) 

ப ~ A£F(0) + $(ar—l) APF (0) 
இவ்வாறு 7(0) இன் நான்காவதும் அதற்கு மேற்பட்ட நிலை 

வேறுபாடுகளையும் புறக்கணித்தால் இதற்கு அடுத்த தோராய 
மதிப்பாக 

  உக 

  = ஜூஎனக் கொள்க, 

k—f (0). © 

A £(0) + 4 (as—l) A® £(0) + % (@a—!) (a2—2) A? f (0) 
என்று கிடைக்கும். இவ்வாறு மேலும் மேலும் செய்து கல்வத்தை 

நெருங்கிய மதிப்புக் கிடைக்கும். 

  ag> 

மாதிரி 98 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து £ (2) -13:0க்குரிய 
இன் மதிப்பைக் காண்க. . 

x: 44 45 46 47 
f(x): 13-40 13-16 12:93. 12:69 

st—I16
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காணவேண்டிய % இன் மதிப்பு 44க்கும் 45க்கும் இடையிலிருப்ப 

தாகப் பட்டியலிலிருந்து தெரிகிறது. 

ஆகவே, 44.ஐ ஆதியாகக் கொள்க. 

a=44, h=1 

ப ஜேது x—44 

ட ந... 1 

கீழ்க்கண் டவாறு வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும். 

  

  

x 1 f (u) AF (u) A? f (u) கமய 

44 0 13-40 

—0-24 

45 1 13-16 0-01 

—0-23 —0-03 

46 2 12.93 --0.02 

—0-25 

47 3 12-68 
  

இங்கு, f (0) =13-40, Af (0) =—0-24, A? f (0) =0-01, 
A f (0) =—0-03; k= 13-0. 

முதல் தோராயமாக, &31(0), &5£(0) ஆகியவற்றைப் yms 
கணித்தால், 

(0) 18:0--13:40 
  

  

  

ணை ர பானை 271 அந்திக் 

அடுத்த தோராயமாக, 

தப் k—f (0) 
2 AF (0) +4 (ai—1) A? FO) 

13-0—13-40 
~ =0-244¢4 (1-6—1) (0-01) 

0.40 
== 0-24+0-003 

—0-40 
Tae 
=1-68-
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அடுத்த தோராயமாக, 
ட k—f (0) 

3= KF (0) +4 (aa—1) A®f (0) +4 (a2—l) (as—l) APF (0) 
13-0—13-40 

==0.9444 (1-68—1) (0-01) +4 (1-68—1) (1-68—2) (—0-03) 
—0-40 

= =0.24-+-0-0034-+0-0011 
_ —0-40 
= 90-2355 
= 1.698 
1.70 (இரண்டு தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாக) 

  

  

  

அதாவது, ம 1-70. 

~ os x=44tu=44+4+1-70=45.-70. 

அடுத்தடுத்த தோராய மதிப்புக்களைக் காண நியூட்டனின் 

முன்வேக வாய்பாடு பயன்பட்டபோதிலும், மைய வேறுபாட்டு 

வாய்பாடுகளைப் பயன்படுத்திக் கிடைக்கும் அடுத்தடுத்த தோராய 

மதிப்புக்களாகிய Ay, Ag, Ags ove eve என்பன மிக விரைவாகத் துல்லிய 

மதிப்பினை நெருங்குவதால், ஏதாவது ஒரு மைய வேறுபாட்டு 

வாய்பாடே இம்முறைக்குச் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. 

(ம) நியூட்டன்-ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைக் கருதுக, 

் 1(-1 (0 ் 
£ (u) =f (0) pu ALU FAO) மு (=) 

u(u2—1) ASF (—2)+ A3 E | 
5 2 

வலப்பக்கத்தைச் சுருக்கிக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம். 

f (u) =f (0): கம ட்ப மேம். ப பட டவ sees 

f (u) =k எனக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், 

~ k=f (0) +Au+Bu?+Cui+ .... cee eee sees 

sill : 
dy coeceeeeesen   

£0) Qo இரண்டாவதும் அதற்கு மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடு 

களையும் புறக்கணித்தால், oo 

Eat (0)+Au என்று கிடைக்கும். 

ஆகவே, 1-இன் முதல் தோராய மதிப்பு“ ௨ ஆகும். 

  

அடுத்து, 8(0) இன் மூன்றாலும் அதற்கு மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடு 
களையும் புறக்கணித்தால், 

ட 7 (0)--தம--0மீ என்று கிடைக்கிறது.
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. k—f(0)=u (A+Bu) 

u=ay என்று அடைப்புக்குள் பிரதியிட, 

&--2 (0) ம (4-1) 

a som - 8௨ எனக் கொள்க 
~ A+B a, ay, 2 ் 

; : ‘ k—f (0) 
ஆகவே, ப-இன் இரண்டாவது தோராய மதிப்பு -- ௨ - றக 

k—f (0) 
"இவ்வாறு, இதற்கு அடுத்த தோராய மதிப்பு 8 = K+Bay--Ca,! 

என்று காணலாம். இதுபோன்று தொடர்ந்து செய்து வந்தால் 

துல்லியத்தை நெருங்கிய ॥-இன் மதிப்பைப் பெறலாம். --1/4க்கும் 

1/4 க்குமிடையேயுள்ள ம-இன் மதிப்பைக் காண நியூட்டன் - 

ஸ்டெர்லிங் வாய்பாடு பயன்படுகிறது. ஆனால் [1/4 க்கும் 
3/4 க்குமிடையேயுள்ள 1-இன் மதிப்பைக் காண. பெஸ்ஸல் 

வாய்பாடு சிறந்ததாகும். 

மாதிரி 99 

கீழ்க்காணும் பட்டியலைப் பயன்படுத்தி y= a இன் 
மதிப்பினைக் காண்க. 

zs: 892 53 54 a 56 

y: 19231 18868 18519 18182 17855 

நாம் காண வேண்டிய இன் மதிப்பு 53க்கும் 54க்குமிடையில் 

இருக்கும் என்பது பட்டியலிலிருந்து தெளிவாகிறது. ஆகவே, 

நனை 5493 ஆதியாகக் கொள்வோம். 

அதாவது, a=54, h=1 

. கீழ்க்கண்டவாறு வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைகிறது, 
  

  

x u (ய கரு. நமம. கமி) கூர்சிழு) 

நற் ing 19231 
963. 

53 1... 18968 fae Sd 
| | —349 nl 
54 0 18519 12 ப றிவித் 

தசம விர —337 oD | 
55 1 18182 101 

ப —327 
தீது 212௧2 Sy AIRS. 
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முதல் தோராயமாக, நியூட்டனின் முன்வேக வாய்பாட் 

டிலிருந்து, 
f (u)=f (0)+u Af (0) 

18600 = 18519-+-u (—337) 

18600-—18519 _ 
ங்கா ப 024 

இது --1/4க்கும் 1/4 க்குமிடையேயிருப்பதால், ஸ்டெர்லிங் 

வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். 

1 (1 1(0 a 
f (u)=f (0)+u (அட கலி + > A? f (—1) 

Bel 8 f(—2 SL Cu] = [A ( டல் 1( ‘+ 

இங்கு 7 (u) =18600, f (0) =18519. 
Af (—1)+Af (0) _—349—337 _ gus 

eevee ees eres 

  

  

2 2 

A? f (—1) =12. 

AS f(—2)+a8f(—1)_-2-2_ 
2 ஓஒ. 

இம் மதிப்புக்களை ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டில் பிரதியிடவும். 

18600= 185194 w (343) + (12) p 29) ( 2) 

1028 வடம 28185 519——5— உடம் u 

ef (0) +-Au-++Bu?-+Cu8 எனக் கொள்க. 

. 218600, *£ (0) 18519, 

  

1028 [ 
A=— —— 37 , B=6, Pome 

. k—f(0) 18600—18519 
முதல் தோராயமாக, 8 -- 2 1095 

=—0-23. 

k—f (0) 
அடுத்த தோராயமாக, கடட 

18600—18519 : 

கற்பு 
ன +6 (—0- 28) 

ae 2365: 
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த 8-2 (0) மூன்றாவது தோராயமாக, கோக ட்ட டக் ட்ட 

18600—18519 
  

  

ee +6 (-0-236)-+-(-3) (-0-236)2 

== —0-2354. 

ஆகவே, xt = 0.2854, 

*, x =54-—0-2354 

= 53-7646. 

மாதிரி. 100 

எதிர்மார் இடைச்செருகல் மூலம் 38-82-3100 இன் நேர் 
மூலத்தைக் காண்க, (சென்னை 62 செப் ) 

f (x) =x8+x?+x—100 srordé கொள்க. 

1(4)- 644+ 16+4—100<0 
f (5)=125+25+5—100>0. 

- ஆகவே, 10) -0 இன் நேர் மூலம் 4க்கும் 5க்கும் இடையேயுள்ளது. 

எனவே, x=4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4,...... ஆகிய மதிப்புக்களுக்குரிய 
£ (௩). இன் மதிப்புக்களடங்கிய பட்டியலை அமைக்கவும், 

| ox: 40 41 4.2 43 4.4 
f(x): —16 —10-169 -4.072 2-297. 8.944 

- பட்டியலிலிருந்து £(2)--0 இன் நேர் மூலம் 4.2க்கும் 4.3க்குமிடையே 

யிருப்பதாக அறிகிறோம். ஆகவே, %--4-2-ஐ ஆதியாகக் கொண்டு 

  

  

  

0.1 

x u flu) Af(u) A®f(u) A®F(u) AfF(u) 

கடு, 2௬௮: அந்தி 
5. 891 

&1 —1 210169 0-266 
6-097 0-006 

திற 0 24072 0.272 0 
| 3 6-369 0-006 
AS 1 2.297 0.278 

6-647. 
நக டட உ. இடுக 
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நியூட்டனின் வாய்பாட்டின் மூலம், ப. இன் முதல் தோராய 

மதிப்பு [(0-8£(0)--ம%7(0) என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து காணப் 
படுகிறது. 

அதாவது, 0 = = 4.072 + u (6-097) 

4.072 
u= G97 = O° 

இம் மதிப்பு 3/4ஐ விடக் குறைவாகயிரப்பதால், பெஸ்ஸல் வாய் 

பாட்டைப் பயன்படுத்தவும். 

f (u) =$ [ £(0) +f (1)] + (a—4) Af (0) 

கடக [௧௫ ௪ att (—1)] SEDER) நாயுடு   

0=4[ — 4.072 + 2-297] + (u—4) (6-369) 
u(u—1) [0.272-0.278 (u—4) u (u—1) oo ் ் | ம் ள் (0-006) 

= —0-8875 +6-369 (u—4)-++0-1375 u (u—1) 
+0-001 (u3~1-5 u240-5 u) 

= —0-8875-+6-369 u—3-1845 + 0-1375 u2?—0-1375 u 

+0-001 u3—0-0015 u?+0-0005 u 

= —4-0720+6-2320 u+0-1360 u?+ 0-001 u’. 

முதல் தோராயமாக, 

0 =—4-0720+6-2320 u. 

டட 4:0720 | 
6-2320 

அடுத்த தோராயமாக, 

0= —4-0720 + u [ 6-2320 + 0.1360 ௩] 

அடைப்புக்குள் u=a,=0-65 என்று பிரதியிடவும், 

“. O= —4-0720+u[ 6-2320 +0-1360 (0-65) ] 
= —4-0720+6-3204 u 

_ 40720 
6.3204 

மூன்றாவது தோராயமாக, 

0 = 4-0720 + u [6-2320 +.0-1360u+ 0-001 u?] 

அடைப்புக்குள் ॥-- 2 - 0:644 என்று பிரதியிடவும். 

ox 565 = Sy, 

  => 0-644. = Ag.
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* O=—4.0720-+u [6-2320-+0-1360 (0-644) +0-001 (0:644) 5] 
= — 4.0720 + u[6-2320 + 0-087384 0.00041] 
= —4.0720+6-31999 u 

  

. ் 40720. 
ட நகு $.31999 ————. = 0.6443. 

x 4.32 
Or = 0-64.43 

x =4-2+0.06443 

= 4.26443. 

(7.3 epsir@mb % Comut@etr 8SG cpm (Method of 
elimination of third differences) 

மூன்றாம் நிலை வேறுபாடுகள் ஏறத்தாழ சமமாகயிருப்பின், 

அவற்றை மாறிலியாக வைத்துக் கொண்டு, நான்காவதும் அதற்கு 

மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடுகளையும் புறக்கணித்துவிடலாம். நியூட் 

டனின் முன்வேக வாய்பாட்டையோ அல்லது ஒரு பொருத்தமான 
மைய வேறுபாட்டு வாய்பாட்டையோ பயன்படுத்தி ஈ-இல் ஒரு 

முப்படிச் சமன்பாட்டைப் பெறலாம். அதன்பின் 18 உறுப்பினைக் 
கீழ்க்கண்டவாறு நீக்கினால் ஒரு இருபடிச் சமன்பாடு கிடைக்கும். 

இவ்வாறு கிடைக்கப் பெற்ற இருபடிச் சமன்பாட்டைத் தீர்த்து 
Uu இன் மதிப்பைப் பெறலாம். 

வல 1) 
A* f (0) 

{ord (0-8) A8 £ (0) ஆ son son soe on 

  

(0 -₹0 4௩௧104 

மேலும், 2(ய-%” 2 - ara) 10. 

படகு ம ப வவயிம்(டு 

அதாவது, 

லு ப4ட0க0- உ யு 
ட் ge (1) (ae —2) (u—3) 

3! D8 £ (1) fF ser soc ene one
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மூன்றாம் நிலை வேறுபாடுகள் ஏறக்குறைய சமமாகயிருப்பதால், 

அதற்கு மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடுகளைப் புறக்கணித்தபின், கீழ்க் 

கண்ட சமன்பாடுக௯ைப் பெறுகிறோம். 

u = 1) A? £(0) 

டோ ல காடு. a) 

f (u)=£(0) + uf (0) + 

  

f(y) =f (1) + (ua f(y) + SEMA) psec) 
(u—1) (a—2) (u—3) 

3! 

Qudurigg u=a ஐ ॥ இன் தோராய மதிப்பெனக் கொள்க, 

சமன்பாடு (2) ஐ ௨.ஆல் பெருக்குக : 

af(u)=af(1)+a (u—1) Af(1) 41க(-1) (2 ௯3281) 
+ia (u—1) (u—2) (u—3) A f(1) 

சமன்பாடு (1) ஐ (௨-3) ஆல் பெருக்கவும். | 

. (a—3) f(u)=(a—3) £(0)+(a—3) u Af(O) 

+ }(a—3) u(u—1) A? £(0) 
+ 3(a—3) u(u—!) (u—2) A® £(0). 

, 2211) (2) 

கழிக்கவும். 

3 f(u)=a f(1)—(a—3) f£(0) +a (u—1) A f(1)—-(a—3) u Af(O) 

+ $(u—1) [a (u—2) A? f(1)—u (a—3) A*E (0)] 
+ 3(u—1) (u—2) [a (u—3) AS f(1)—u (a—3) A?® F(0)] 

இப்பொழுது, ம--& ஆகயிருப்பதாலும், A? f(1), A? £ (0) qAussmeas 

ஏறக்குறைய சமமாகயிருப்பதாலும் . கடைசி உறுப்பு மறைந்து 

விடுகிறது. ஆகவே ம இல் ஒரு இருபடிச் சமன்பாடு கிடைக்கிறது; 

இச் சமன்பாட்டைத் தீர்த்து ப இன் மதிப்பைப் பெறலாம்.. 

ன 101 | 

—4x4+-2=0 என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் 1 க்கும் ?க்கும் 
‘grit யேயுள்ளது. ஏதாவது ஒரு எதிர்மார் இடைச் செருகல் 

் முறையைப் பயன்படுத்தி அம் மூலத்தின் மதிப்பை மூன்று த௫௪ம 

இடங்களுக்குத் திருத்தமாகக் காண்க. 

(சென்னை”.70 ஏப்.) 

“££ (x) = x8 — 4x + 2 stor&é Garcia. 
£(1-6)= —0-304, £(1-7)=0-113,
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ஆகவே, 1(2)-0 இன் ஒரு மூலம் 1-6க்கும் 1-7க்குமிடையேயுள்ளது. 
கீழ்க்கண்டவாறு ஒரு பட்டியலை அமைக்கவும். 

x f (x) 

1.4 — 0-856 

1-5 —0-625 

1-6 — 0-304 

1-7 0-113 

1.8 0-632 

1-9 1-259. 

(2) -0க்குரிய % இன் மதிப்பு 1:7ஐ நெருங்கியிருப்பதால் 1.7ஐ 

ஆதியாகக் கொள்ளவும். -, ௨41.7, 0.1 

x—a  x—l-7 

ந. 04: 
  

கீழ்க்கண்ட வேறுபாட்டுப் பட்டியலை அமைக்கவும். 

  

  

x u f (u) A f (u) A®’f(u) A®f(u) Af f(a) 

1-4 —3 — 0-856 
0-231 

15 —2 — 0-625 0-090 
0-321 0-005 

1-6 —]1 —0-304 0-096 0 
0-417 0-006 

1-7 0 0-113 0-102 0 
0-519 0-006 

1-8 1 0-632 0-108 
| ப | 0-627 

19 2 1.259 
  

நியூட்டனின் sumiurioo uwsiruGsHh uQsr apgsed 

தோராய மதிப்பைக் காண்க. 

F(u)=f(0)+u A f(0) 
0=0-113 + u (0-519) 

013 
0-519 

u=—0-21 என்பது -- 1/4க்கும் 1/4க்குமிடையே ..யிருப்பதால் 
ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம், 

- 0.21 ௪8 எனக் கொள்க.
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(லூயி ட்ட] 4 காட்டு 
(u+1)u(u—1) FA8 £(—2) 4.038 F(—1) 

ee டள | 00) 

ஆதியை 0 இலிருந்து 1க்கு மாற்றினால், 
வ 2 

Fu) = £0) + (a1) [ape + GSU" A2 £00) 

u (u—1)(u—2) FA? f£(—1)+A3f (0) 4 3 [ ன் =] a (2) 

(2)ஐ ௨ ஆல் பெருக்கி, அதிலிருந்து (1) ஐ (2-2) ஆல் பெருக்கி 
வந்ததைக் கழிக்க, கடைசி உறுப்புக்களின் மொத்தம் பூச்சிய 

மாகிறது, 

270 - ௨7(1)----2)10) 

+a (a1 See) ~(a—2) yf SO உட்ப] 

  

  

—j] )8 2 

+ 20S a2 £0) (a2) A F(—1) 
இப்பொழுது மதிப்புக்களைப் பிரதியிடவும். 

0=(—0-21) (0-632) — (—2-21) (0-113) 

Feo ofr sae ய் ee 

  

0-519-40.- | 

4 (0.21) Sot * (0 089.4 (௩ 2.21) (0. 102) 

  

=(—0-21) ன்ப (0.118) 
— (u—1) (0-21) (0-573) + u (2-21) (0-468) 
—(u—1)? (0-21) (0-054) + வீ (2-21) (0-051) 

= —0+13272 +.0-24973 —0+12033 (u~1) 
—— + 103428 u—0-01134 (u?—2u-+1)+0-11271 w 

அதாவது, 

0-10137 u2+0-93663 u-+-0-22600 =0. 

—0-93663 + ¥ (0-93663)*—4(0-10137) (0-22600) 
2 (0-10137) 

_ —0-93663 + Y0-7855 
~ 020274 

  

உக 
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eS 2 es (நேர் அடையாளத்தைக் 
0-20274 கொள்க) 

—0-04845 

0-20274 

= — 0-239 

x—1-7 

0-1 

x =1-7—0-0239 

= 1-6761 

ஆகவே, மூன்று தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாக f(x) - 0 இன் 

நேர் மூலம் -- 1-676, 

— = 

= — 0-239 

  

ஆகவே, 

7.4 தொடரை முன்னுக்குப் பின்னாக மாற்றும் முறை (146100௦0௦4 
reversal! of series) 

எந்த இடைச் செருகல் வாய்பாட்டையும் ॥ இல் ஒரு அடுக்குத் 

தொடராக (1௭௭ 57௦5) எழுதலாம். ஆகவே, 

f (u)=ap tay Ut ag UF fag UF +... cceceeeereees எனக் கொள்க. 

f(uj—a 22 as உரு முழுக விட் மம் ப பப்பிப்பவவவவவப்வவல் 
a1 ay 31 

f (u—ap) a2 a8 ; 
இப்பொழுது, ----.% அநு 00 ன்று எழுதுக. 

ay ay ay 

Pe Vi UH Deg 12 + by 13 ice cee coe cee coe ene coe ses nae coe nen ane coe eee vee 

11) இன் மூன்றாம் நிலைக்கு மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடுகளைப் புறக் 

கணித்தால், 

சும்ம. என்று கிடைக்கும். 

இச் சமன்பாட்டைத் திருப்பிக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம். 

ம: 00-00 53-09 ம]. தே நூ$ எ]. 42 0 see car cee con nn vee ses 

அதாவது; 

100-140 (1-0 மீட; மீ) டி (ம ம. மீ)3 
+g (U+by W2+bg U2) vee recere woe cee 

இரு பக்கங்களிலும் ஓத்த குணகங்களை ஒப்பிடவும். 

௫-0, Cpa 1 ஷ0.. 3 வே cy bg —bg == =a 

௦5-12 co ba-+cg=0 ஃ Cg=—Cy bg—2 cg Dg 

டக ay ay
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a3; , 2ao? Zag? —s ay 

: ப 3 ~ Ga டர் 

11 வது ஜே “ம் கனக = ; 

tee “a ay ay? a,” ay 

dg 282” a 

முரு அநு? 5; வி] ஏரி பி படவ ல 
ai ay ay 

இத் தொடரிலிருந்து 1 இன் மதிப்பைப் பெறலாம். 

மாதிரி 102 

கீழ்க்கண்ட மதிப்புக்களிலிருந்து f(x) = 2க்ருரிய 3 இன் மதிப் 
பினைக் காண்க. 

x £Cx) 

4.80 0-7511 
4.81 1-3617 
4.82 1-9785 
4.83 2.6015 
4.84 3-2307 (சென்னை ₹69 செப்.) 

பட்டியலிலிருந்து 2(2) - 2க்குரிய . இன் மதிப்பு 4-82க்கும் 
483க்குமிடையிலிருக்கு மென்பதை அறிகிறோம். மேலும், 7(ஐ) = 2 

என்பது 1-9785ஐ நெருங்கியிருப்பதால் அகற்றிய இன் மதிப் 
பாகிய 4.82ஐ ஆதியாகக் கொள்க. 

a=4-82; h=0-01 

xa  x—4-82 

h ~~ 0-01 
பட்டியலமைக்கவும் :? 

ம என்று மாற்றி வேறுபாட்டுப் 

  

  

x u 1 (ய). Af (u) கமய A? f(u) 

4.80 —2 0-7511 

0-6106 
4.81 ரி 13617 00062 

0-6168 0 
442... 0 19785 0-0062 

. 06230. . 0 
ட 43 [ 2-6015 | ....0:0062 

கடி 2 8.9807. ம் 
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நியூட்டனின் முன்வேக வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி ॥. இன் 
முதல் தோராய மதிப்பைக் காண்க, 

f(u)=f(0) + u AFCO) 

2=1-9785 + u (0-6230) 

2—1-9785 
u= —0-6230 = 0.03. | 

இது -1/4க்கும் 1/4க்குமிடையே யிருப்பதால் ஸ்டெர்லிங் வாய் 
பாட்டைப் பயன் படுத்தவும். 

1(0 f 2 F(uy=f(o)+u [AOS AI | + arnt தி 
9 =1-9785 + u = 

=]-9785 + 0-6199 u + 0-0031 u? 

peal, £(u)=2, ay=1-9785, a,=0-6199, a,=0-0031, a3=0. 
_ £(u)—ay _ 2-1-9785 _ 0.0215 

  

| 3. (.0062) 

  

ay ~ “0-6199  ~ 0.6199 O-O5468. 

ட. ஐ. 0-0031 _ ௪ - 3௮ 0 ஷ - -0:00500 

232” ag ட 2 (0.0031)3 கூடி ஸரி 00005 

ப்ப ண்ட 
we WV Eg VE Ag V8 6. செல்வ வட்ல்வ்வவல வடம க உட ௨௨௨௦ 

= (0-03468) —0-00500 (0-03468)? + (0-00005) (0.03468) 

_ =0-03468 — 0-000006 + 0-000000 

=0-034674 

அதாவது, ட்  0:084674 

2. x=4-82-40-00034674 = 482034674. 
- அதாவது, %-4.8203 (நான்கு தசம இடங்களுக்கு), 

  

பயிற்சி 21 

1. இலக்ராஞ்சியின் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்திக் கீழ்க்காணும் மதிப்புக் 
களிலிருந்து 1 (2)--0 மூலத்தைக் காண்க. 

£(309--30, f (34)=—-13, f (38)=3, £(42)= 18. 

2. கீழ்க்காணும் பட்டியல் அகட பகதி: அதிலிருந்து £ (%)-0க 
குரிய டன மதிப்பினைக் காண்க. 

xX: 0 1 2 த 

80602 217 140) 99 —6



எதிர்மார் இடைச்செருகல் ப 255 

3. 10 (0916-35, 1(5)--14-08, 1(10)-13.59, 1(15)-12.46 என்றால் 
| £ (x)=14-00S 6 fiw x-Qar மதிப்பென்ன ? 

4, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்.ள பட்டியலைப் பயன்படுத்தி (2) -18-6க்குரிய 

%1-இன் மதிப்பினைக் காண்க, 

x: 52 53 54 55 56 

f (x): 19-2 18-9 18-5 18.2 17-9 

5. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் 1) என்பது கடல் மட்டத்திற்கு 

மேலுள்ள உயரத்தையும், ற என்பது பாரமானியின் அழுத்தத்தையும் குறிக் 
கின்றன. 

h: 0 2753 4763 6942 10593 

p: 30 27 25 23 20. 

பாரமானியின் அழுத்தம் 29க்கும் 32க்குமுரிய உயரங்களைக் காண்க, 
(சென்னை ?6| செப்.) 

6. எதிர்மார் இடைச்செருகல் என்றால் என்ன? %7--3:--5-0 இன் மெய் 
மூலத்தை இரண்டு தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாகக் காண்க. 

(சென்னை ?65 ஏப்.) 

7. y=x8+x—3 Qot வரைபடத்தை வரைக, 3-0 இன் மெய் மூலத்தை 

£ எதிர்மார் இடைச்செருகல் மூலம் காண்க. 
ரப் ் (சென்னை £6| ஏப்., ?04 ஏப்., ₹67 செப்.) 

8. x8—2x—5=0 Qo ஒரு மூலம் 2க்கும் 3க்குமிடையேயுள்ளது, எதிர்மார் 
இடைச்செருகல் மூலம் அம்மூலத்தைக் காண்க. 

9. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து ₹--10 logiox என்ற 
சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும். 

x: 1-35 1-36 1.37 1-38 
logi) x: 0-1303  0-1335 0.1367 3-1399 

(Qesir2er °67 ett.) 

10. அடுத்தடுத்த தோராய முறைப்படி 2x—logy x=7 என்ற சமன் 
பாட்டைத் தீர்க்கவும். 

11. கீழ்க்காணும் பட்டியலைப் பயன்படுத்தி 51௦ ]--0:75க்குரிய ரி இன் 
மதிப்பினைப் பெறுக. 

0 Sin @ 

47° 0-73135 

48° 074314 

495 0.75471 

505 0-76604 

51° லி 0.77715 

12. கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து. 1 (2) -1/2க்குரிய -இன் 
மதிப்பைக் காண்க. 

“x: 0-45 0.40. 0-47 0.48. 0:49 0:50 
£¢x): 0-475 0-484 0.493 0-502. 0-511 0-520
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13. ௦2-30 இன் மெய் மூலத்தை எதிர்மார் இடைச்செருகல் மூலம் 
நான்கு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. (சென்னை °59 Gets. > 

14. எதிர்மார் இடைச்செருகல் முறையைப் பயன்படுத்தி x*—3x—7=0 Qoir 

நேரர் மெய் மூலத்தை ஆறு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 
(சென்னை ?39 ஏப்.) 

15. x§—15x+4=0 என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் 0:2:ஐ நெருங்கி 

யிருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஒரு பொருத்தமான இடைச்செருகல் முறையைப் 

பின்பற்றி அம்மூலத்தைக் காண்க. 

16. 252-200 இன் ஒரு மூலம் 2:-4க்கும் 2-5க்கும் இடையேயுள்ளது. 
ஏதாவது ஒரு .எதிர்மார் இடைச்செருகல் முறையைப் பயன்படுத்தி ௮ம் 

மூலத்தின் மதிப்பை நான்கு தசம இடங்களுக்குக் காண்க.



8. இருமாறி இடைச்செருகல் 
(Bivariate Interpolation) 

8.1 இருமாறிச் சார்புகள் (Functions of two variables) | 

X,Y BAwoapops Frgrurhassrrsé (independent variables) 

கொண்ட ஒரு சார்பு யூ அல்லது f(x, y) gevogs Uy y BVT 

1 ௨) என்று குறிக்கப்படுகிறது. 

- உதாரணம்: ப. = x?+2xy+y2+x+2y 

f(x:ty) = x8—3axy+y?+2x?+y?—x-+ly. 

மூ; என்ற இருமாறிச் சார்பில் 2, 3 ஆகிய இருமாறிகளும் ஒரே 

நேரத்தில் மாற வேண்டுமென்பதில்லை. % மாறாமலிருக்கும்போது 

ஏ மாறலாம்; 9 மாறாமலிருக்கும்போது % மாறலாம்; அல்லது 

இரண்டுமே மாறலாம். 

மூ. என்ற ஒரு இருமாறிச் சார்பினைக் கருதுக, x - இன் 

மதிப்புக்கள் 3, 2-1, 2-2, ...ீ௨. என்றும், *-இன் மதிப்புக்கள் 

நூரு நம, woven என்றும் சம இடைவெளிகளில் மாறுவதாகக் 
கொள்வோம். %, 3 ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களுக்கேற்ப ப... என்ற 

சார்பின் மதிப்புக்களும் கீழ்க்கண்டவாறு மாறும். 

Uxty மெட்டு Ux-+ ahiy Ux-++shty os 

Uxsytk  Usthtytk Us+antytk  Ux+shiy+x nee 

Uxty+ak Ux+thiytok  Ux+enty+ok Ux+3nty+ak 

Usiy+3k Uxtniy+3k  Ux+antyt+sk Ux+shty+3k owe 

Qudurapgg: x=0, y=0sn a Hurray, h=1, k=1 srotry x, y 

ஆகியவற்றின் சம இடைவெளிகளை. 1 அலகு. என்றும் எடுத்துக் 
.T—17
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கொள்வோமேயானால் மேற்கண்ட சார்பலன்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு 

எழுதலாம். 

Uo:o U1:9 Ug:9 Ug:9 ese 

Uo: Ula Ug: U3:1 soe 

110:2 Uj: Ug:9 Ug:a 

Uo:3 11113 Ugs3 Ugsg 

- பொதுவாக, 1, % என்பன %, 4 ஆகியவற்றின் சம இடைவெளிகளாக 
யிருந்தால், ௪௨, -0ஐ ஆதியாகவும் சம இடைவெளிகள் %, 1 

ஆகியவற்றை 2, 7 ஆகியவற்றின் 1 அலகு இடைவெளியென்றும் 

கொண்டு &, * ஆகிய மாறிகளை 23%, %£ ஆகிய மாறிகளாக 20-55, 

y= என்ற தொடர்புகளின் மூலம் மாற்றிக் கொள்ளலாம். 

இப்பொழுது, 9-இன் மதிப்பு மாறாமலிருக்கும்போது %-இன் 
மதிப்பு 1 அலகு மாறுவதாகக் கொள்வோம். இவ்வாறு மாறுவதால் 

மடி என்ற சார்பலன் ப... 1, என்று மாறும். இவ்வாறு ம... என்ற 

சார்பலன் %-இன் மதிப்பை மட்டும் ] அலகு இடைவெளியில் 
மாற்றுவதை %, என்ற செயலியால் குறிக்கலாம். 

அதாவது, & பழய 3 
ம Ey Ugi9 =Uyz:9 

Ey Ug:g =Ugig 

இதுபோல், 1, என்ற செயலியானது, %-இன் மதிப்பு மாறாமலிருக்கும் 
போது 4-இன் மதிப்பு 1 அலகு மாறுவதைக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது. 

அதாவது, Ey Upig =Ug: 

Ey Ug:3 =Ug:4 

Ey Uxty =Uxsy-+1 

மேலும், ஒரு மாறி இடைச்செருகலில். க என்ற செயலி. வேறு 
பாட்டைக் குறிக்கப் பயன்பட்டது போலவே ௩, என்ற செயலி 4-ஐ 
மாறிலியாகக். கொண்டு ௩-இன் அடுத்தடுத்த இரு மதிப்புக்களுக் 
குரிய ய: இன் இரு சார்பலன்களின். வேறுபாட்டைக் குறிக்கப் 
பயன்படுகிறது. | 

-_ அதாவது, கடம ய. எழு 
இக: அய. எடுது 
Ax Uxty =Uxg+ ty —Uxy
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இதுபோல் ௩, என்ற செயலி, 3-ஐ மாறிலியாகக் கொண்டு 4-இன் 
அடுத்தடுத்த இரு மதிப்புக்களுக்குரிய ॥,:; இன் இரண்டு சார்பலன் 

களின் வேறுபாட்டைக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது. 

அதாவது, Ay 000 =Ugr1  —Uoro 

Ay Uo =Ur11 = Ur:10 

Ay Usty =Uxty+1—Uxiy 

மேலும், க கட 000 இட (கட 100 

= Ax (Uo:1—Up:0) 

= Ax Ugu— Ax Uo 

= (U111 — Ug:1) — (U19 — Up29) 

== Uy :1 — Ug: — Ur29 + Uoso 

Ay Ax Uo = Ay (கிஷ மம) 

. = Ay (Uy:0—Uo:0) 

= Ay U1:19— Ay Uoro 

= (Uy:1 — U1 29) —(U9:1 — Up:0) 

=U 11 ~ Uz :9 — Ugi1 + Ugro 

= Ax Ay Upro 

A*, Ay Uo = A*x (Ay 000) 
= A*, (Ug:1— Up:0) 

= A*%, முர ச oro 

= Asx (Ax Uon)— Ax (Ax Up:9) 

= Ax (Uy1— Ug) — Ax (Uz:9—Up:0) 

= As Utu— Ax Uo Ax Ur:i9 + Ax Up: 

= (Ug: —Urs1) (Ui :1 —Up:1) — (Ugg — U9) + 
(Uz:9~— Ug:0) 

ப உமிழ — Uys — Uy, + Ug31 — Ugso- + Uy:9 + 

் Uz:9 — Upig 

= (Ugiy—2 Uge1 + Ugs1) —(Ugio—2 Uyz:9 + Ups9) 

பொதுவாக, 

_m 

Ey Uoio =U + m0 = Umio 
ம் ் 

1, 10:0-5110:0- ந “ழ் 

ட டு n ர : 

E, E, Uo:9 = Ug + mio--n = Umin
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ஆனால், E,= 1+ Ax, Ey=1+Ay 

m ற 

Umin=(1+ Ax) (1 பு Ay) 1100 

  

=[}+max+ 2 ட க டட பவ | 

7 n—1 | 
பட்டா ) na 4 ப த. | 1௦ 

-[14(0), Ast (mg Akt seen | 

[ 1+): கஷ்ட க்ஷி... மட 

“| 1400). Axt+(m)g Legions 5௪௨௦௧௨ ௨9௯ ௨௨௪௨௨௪ 

+(n)z Ay+(m)i (07 Ax Ay+(m)q (1) சி Ayt 

௫௧௪௨௨௪௧௨௨௨ ௨௨௪௨௪௪௨௫௨௧ ௭௭௨௪௪௪௪௧௨௨ ௨௨௨ 

அதாவது, 

Umin = 00“ [20] க்ஷர(0ி கூடி] பரு 

[மூ கர் மேட (0 As கடர 0௧ க] 001) 
4 [மட கருட (0 க சிடர் 

ப ப ee (a)s ப ok et ie கட 9] 00: 

இதுவே இருமாறி pan அணை பர, னது வாய்பாடாகும். 
x- Gad 1-ஆம் நிலை வேறுபாடு வரையிலும், 4-இல் க்கு மேற்படாத 
நிலை. வேறுபாடுகளும் இடைச் செருகல். மதிப்புக் காணத் தேவைப் 

பட்டால் er இல் அதற்கு மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடுகளும் 
- அடங்கிய உறுப்புக்களைப் புறக்கணித்து விடலாம். 

மாதிரி 103 | , 
கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் ப... இன் சில மதிப்புக்கள் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றிலிருந்து டட இன் . மதிப்பைக் 
காண்க, 

x y=15 920 y=25 
20... «5.947 4.418. 3-547 
25 6-046 4.530 

50... 6144 ப...
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இங்கு 2, 3 ஆகியவற்றின் வேறுபாட்டு இடைவெளி 5 ஆகும். 

அதாவது, 5, k=5, ் 

இப்பொழுது ௨௪20, 97-15 ஐ ஆதியாகக் கொண்டு வேறுபாட்டு 
இடைவெளியை 1 அலகு என மாற்றுக. 

. a=20, 15, 

ஆகவே, 9 என்ற மாறிகள் &, % என்ற மாறிகளாகக் கீழ்க்காணும் 
தொடர்புகளின் மூலம் மாற்றப்படுகின் றன. 

3-8 x—20 
  

23—20 3 
5. த 

17-15 2 
5 

  

Y= 

  

5 — 

BHECU, Xs Ugg, என்று 10; என்று மாறுகிறது. புதிய மாறி 
களாகிய 35, ** ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களடங்கிய அட்டவணை கீழே 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

x YO Y=1 ¥ a2 

0 Ug:g =5-947 Up:1 =4.418 Up:2 = 3-547 

1 Uiio =6-046 17: = 4-530 

2 ல 112:0 -- 6-144 

கீழ்க்கண்டவாறு 38-இன் வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக் 
கலாம். ' 

Up:9 = 5+947 

Ax Upig =0-099 

Uj: =6-046 ் L\*x Upi9 = —0-001 ர 

Ax Unig =0-098 

Upig = 6-144 | 
இதுபோல், 3 இன் வேறுபாட்டுப்பட்டியல் வருமாறு : 

Ug:9 = 9-947 

Ay Upio= —1-529 
Ug: =4.418 A*y Up:9 = 0-658 

. Ay Vor = — 0-871 

Up:2= 3-547
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இப்பொழுது, &% Ay Upio = Usa — 0-0 
= 4.530 —4-418—6-046-++5-947 

=10-477— 10-464 

=0-013 

2 Usrereg = | 1+¢-6)s Axt(-6)o A®x + ௮௮ | 

[1404 AytC4)a A®y+ வல | ப் 

= [1+6Ax அட 
a = 

[1+ ay SO) A? 

= [146 இலி AMed= pacheuns | 

[1 +-4 க்ஷ கடி... [vor 

= [140 கஜா கர். பட 

வ தடி 24 Ax Ay+. jh une 

oe Ug bhi Ag Ug te Ade Toy cca nie: 
மகி அழு பலவின் Doe Aly பேர் con sau see 

ட் 12 கி பு 
= 5-947+.6 (.099)—- 12 (—0-001)-+: 4 (ட 2) 

| +24 (-013)—+12 (-658) —.. 
= 5.947-+0-0594-+0-00012—0-61 1640-00312 — 0-07896 
— 6-00964 — 0.69056 
= 5.31908. 

org. 104 

கீழ்க்காணும். அட்டவணையில் சூரியனின் கோணவேற்றம் 

(௨--31110ம08), நடுவரை விலக்கம் (2--46011081100) ஆகியவற்றின் 
சில மதிப்புக்களும், அவற்றிற்குரிய  நேரக்கோணம் (1௦0௦ ௨௨16) 

...ம.இன் .. மதிப்புக்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றிலிருந்து
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9125, ௨-16£ ஆகியவற்றிற்குரிய நேரக்கோணம் h.Qsir மதிப்பை 

இடைச் செரூகல் மூலம் காண்க. 
  

  

  

  

  

a=10° a= 14° ௨18௦ எச 

h mies h mis h mis h mis 

6 =20° 6 11 26 5 50 17 5°29 27 5 8 48 

15° 5 55 41 5° 3 5 5 14 39 4 54 17 

10° 5 40 16 5 19 56 4 59 37 4 39 17 

= 5 24 50 5 4 30 4 44 4 4 .23 29 

0ூ 5- 9.5 4 48 29 4 27 39 4 6 28       
2ஐ மாறி: எனவும், ௨-ஐ மாறி ர எனவும் ஐ 1: எனவும் கொள்க. 

0, 44-10” ஐ ஆதியாகக் கொள்க. 

௨3௩0, 910 
1-3 இன் இடைவெளி 55 
k=y Qtr இடைவெளி 45, 

  

  

          

x-a 320 
as X= = 

h i 
_y—b_ y—10° 

= k 105 
என்ற தொடர்புகளின் மூலம் %, 9-ஐ %, % ஆக மாற்றுக, மாற்றப் 

் பட்ட அட்டவணை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள து. 

Y=0 Y=!) Ye2 Y= 
இ அறம் ௫ h mis h mi s h mi s 

2-0 5 9 5 4 48 29 4. 27 39 4 6 28 

1 5 24 50 5 4 30 4 44 4 4.23 29 

2 5 40 16 5 19 56° 4.59 . 37 4 39 17 

3 | 5 55 41 | 5 35 5 | 5 14 399 | 4 54 17 
4 | 6 lt 6 | 5 50 17 | 5 299 27 | 5 8 48 
  

912”, ௨௪16” ஆகயிருக்கும்போது, %- 125, y=16°, ; 

  

4° 

12°-—0° 
X= — a = 24 

x ya iis
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0. ட௩ட இன் மதிப்பைக் காண வேண்டும். 

28_இன் வேறுபாட்டுப் பட்டியல் வருமாறு : 

  

13.5 24 50 

1.5 40 16 

0-5 55 41 

6 11 26 

ம் Ay Uy:9=0 15 26 

Ax Up: = 9 15 45 

Ax Us:o=0 15 25 

Ax Us:9=0 15 45     
Ax Ui =—0 0 1 

Ax Usio= 00 20 

க 1] 0 18 

க 0-0 0 21 

    

Y-Qot வேறுபாட்டுப் பட்டியல் வருமாறு : 

  

1005 9 5 

Uon கி 48 29 

Uorg=4 27 39 

Up:s=4 6 28 

Ay Upo=—O 20 36 
- 

Ay Up =—0 20 50 

Ay Up:p=—0 21 11     

Ay Up: =—0 0 14 

A*y Von =—0 0 21 

  
A®y Up=—0 07 

  

Ax Ay Uo பீட ப 
=(5 4 30)—(4 48 29)—(5 24 50)+(5 95) 
=(10 13 35)—(10 
=0016 

13 19) 

A®x Ay Uoro= (Ua —2 Ur t+ Uor)—(Uaro—2 Uso + Uo:0) | 
oe =[(5 19 56)—2 (5 4 30)+-(4 48 29)] 

—[(5 40 16)—2 (5 24 50)+(5 9 5)]
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—[(10 8 25)—(10 9 0)]—[(10 49 21)—(10 49 409] 
—(0 0 35)-+4(0 0 19) 

~—(0 0 16) 

Ax A®y Up = (U1: —2 Uin+U 1:0) —(Uo2—2 Uou+Up:0) 
=[(4 44 4)—2 (5 4 30)+(5 24 50)] 

~[(4 27 39)—2 (4 48 29)+-(5 9 5)] 

=[(10 8 54)—(10 9 0)J—[(9 36 44)—(9 36 58)] 
=—(006)+(00 14) 

=(0 0 8) 

Ung e165 = [1+ (2-41 Axt (24)0 A®xt (2-4)3 ASx+ eee 1X 

fI+(1-5)y Ay+(1-5)a A%y+(1-5)3 A®y+...] Uoro 

= [142-4 Ax FOO ஆடு 

(2-4) (1-4) (-4) 9 pe Pa ee 1x 

[141.5 கட்ட ட தகர 

அ 02 ட ணன ] Voro 

=[14+2-4 Ax+1-68 A%x+0+224 Ady +...) X 
[141-5 Ay+0-375 A®%y—0-0625 A%y+...] Unso 

=[1-+2-4 Ax+1-68 A%+0-224 A®x+..... 

+15 Ay+3-6 Ax Ay+2-52 A% கரா 
4.0375 A®y-+0-9 Ax A%y—0-0625 A®y-+......] Uneo 

= Up:9 + 2:4 Ax Unio t+1-68 A®x Uoro 
+0-224 Aix பீ 

+1-5 Ay Up: +3-6 Ax Ay Uoro < 

+2-52 A® Ay Uo:o 

+0-375 A%y Up: +0-9 Ax A®y Uoro 
0625 Ady Upip—sisseecetece 

=(5 9 5)+(2-4) (0 15 45)-+(1-68) (—0 0 19) 
+ (0-224) (0 0 18)+(1-5) (—0 20 36) 

4-(3-6) (0 0 16)+(2-52) (—0 0 16) 
+ (0-375) (—0 0 14)+-(0-9) (00 8) 

— (0-0625) (—0 0 7)
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=(5 9 5)+(0 37 48)—(0 0 32)+(0 0 4) 
—(0 30 54)-+(0 0 57)—(0 0 40) 

—(0 0 5)-+(0 0 7)-+(0 0 0) 
=(5 48 1)—(0 32 11) 
=(5 15 50) 

h m 8 

வ 15 5 

8.2 ஒருமாறி இடைச்செருகல் முறையை இருமுறை: பயன் 
| 11) 31560 (Double application of single interpolation) 

0... என்ற இருமாறிச் சார்பினைக் HHS. X=X1, 53% என்ற 
மதிப்புக்களுக்குரிய 01... என்ற மதிப்பினைக் காண வேண்டுமெனக் 

கொள்வோம். முதலில், மாறி க்குச் சாதாரண இடைச்செருகல் 

முறையைப் பயன்படுத்தி 0.) இன் மதிப்பைக் கணக்கிட 

வேண்டும். பின்னர், மாறி ஏ$.ஃ-க்கு இடைச்செருகல் முறையைப் 
பயன்படுத்தி 0... இன் மதிப்பைப் பெறலாம். 

மாதிரி 105 

கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் சூரியனின் கோண வேற்றம்--8 
(81111ம06), நடுவரை விலக்கம்--9 (4601121100) ஆகியவற்றின் சில 
மதிப்புக்களும், அவற்றிற்குரிய நேரக் கோணம்--1 (11௦0 ௨௨௦) இன் 

மதிப்புக்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றிலிருந்து 8125, 
௨௪-16”  ஆகியவற்றிற்குரிய ... நேரக் கோணம்-- இன்: மதிப்பை - 

இடைச்செருகல் மூலம் காண்க. 

  

a=10° a= 14° a= 18° ௨22: 

  

உ ஜூ. $ h mies h mis h mi os 

6 =20° 6 11.26 5 50 17 5° 29° 27 5 8 48 

15° 5 55 41 5. 35 6 5 14 39 4 54 17 

10° 5 40 16 5.19 - 56 4 89. 37 4 39 19 

95: (5. 24... 50 5 4°. 80 4 44 4 4 :-25 மி 

0° 5.2.9" 5 448 29 4 27 39 4 6. -28         
  

நடுவரை . விலக்கம் 3-99 % எனவும், கோணவேற்றம் ௨-ஐ 

எனவும் கொள்க. “எனவே, 1. என்பது நடுவரை. விலக்கம் 
-% ஆகவும், கோணவேற்றம். 4: ஆகவும் இருக்கும்போது நேரக் 

கோணம் 1.இன் மதிப்பைக். குறிக்கும். . இப்பொழுது, . நடுவரை
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விலக்கம் 8௩-12 ஆகவும், கோணவேற்றம் ௨-3 16? ஆகவும் 

இருக்கும்போது நேரக்கோணம் 11-02: இன் மதிப்பைக் காண 

வேண்டும். 

நாம் காண வேண்டிய 9-இன் மதிப்பாகிய 16” என்பது 14”-ஐ 

நெருங்கியிருப்பதால் 414, 18”, 22” ஆகிய மதிப்புக்களை மட்டும் 

கருதி 1751, (01: பிழி:ஐ ஆகிய மதிப்புக்களை முதலில் பெற 
வேண்டும். பின்னர் இம் மதிப்புக்களிலிருந்து 171215 இன் மதிப்பைப் 

. பெற வேண்டும். 

Uieu Qor மதிப்பைப் பெற, கீழ்க்காணும் வேறுபாட்டுப் 

பட்டியல் அமைக்க வேண்டும். 

  

) 

  

            
  

  

ஜ் 105872 கப A? பப As ப 

h m 8 h m 8 h m 8 h m 8 

15° 5 85 5 

—O 15 9 

10° 5 19 56 ௮0 0. 17 

௮0 1 99 —0 0 18 

5° 5 4 30 —0 0 35 

௨0 16 1 

0° 4 48 29 . 

x=15° 29 ஆதியாகக் கொள்ளவும் 

Gag h=—5° 

ஆ... ஆ]? 
3 அபயம் = 

—5 ப 

. xr 12°—15° 
ஃ ௫:12 ஆனால், eae Ob 

ஆகவே, நியூட்டனின் இடைச் செருகல் வாய்பாட்டிலிருந்து, 

Urena=(5 35 5)4+(0-6) (0 15 9) - OC (=0 0 17) 

“a i dae (—0 0 18) 

=(5 35 5)—(0 9 5)+(0 0 2)—(0 0 1) 
=(5 35 7)—(0 9 6) 
=(5 261). 

h m s 

=9 20 2] 
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இதுபோல், *,:ட.இன் வேறுபாட்டுப்பட்டியலமைத்து (1,:ட இன் 
மதிப்பைக் காணவும். 

  ———_——_ 

  

          
  

x Ux:ig AUxzig & 02:18 A® Uxzig 
h mies h mis h mi s h mi s 

15 5 14 39 

. —0 15 2 

10 4 59 37 —0 0 31 

—0 15 33 0 0 71 

த 4 44 4 | —0 0 52 

௮0 16 25 

0 4 27 39 

312 ஆனால், X= BaP 206 

Ussie=(5 14 39)+(0-6) (0 15 2) 4- OO C—O) ¢_9 9 31) 
4 (0-6) (- a (1:42 0091) 

=(5 14 39)—(0 9 1)+(0 0 3)—(0 0 1) 
=(5 14 42)—(0 9 2) 
=(5 5 40) 

h ms 

=5 5 40 

(9..ஒ இன் வேறுபாட்டுப் பட்டியல் வருமாறு. 
  

  

se 02:22 A Ux:99 A? Ux:a2 A® Ux:29 
h mis h m °s h mis how: a 

15 4 54 17 

| 0. 15 0 

10 4 39 17 —0 0 48 

—0 15 48 —0 0 25 

5 | 4.89 ௨0 0 13 

—0 17 1 

0 4° 6 28 ப          
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 Uraes=(4 54 17) 40.6) 0 15 0) C8) CoO ® (00 48) 

1, 06) (=0-4) (=14) ஜு 
  

6 
=(4 54 17)—(0 9 0)+(0 0 5)—(0 0 1) 

 =(4 54 22)-(0 9 1) 
=(4 45 21) 

h mi os 
=4 45 21 

ஆகவே, 21 == 5 26 1 

Un =5 5 40 
h m2 8 

19:09 = 4 45 el 

என்ற மதிப்புக்கள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளன. இம் மதிப்புக்களில் 
. $-5:12 என்பது மாறிலியாகும், ஏ 14, ஏ 18, 22 என்பன 9 இன் 
் மூன்று மதிப்புக்களாகும், இம் மூன்று மதிப்புக்களுக்குரிய 172. இன் 

மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. .இம் மூன்று மதிப்புக்களி 
லிருந்து வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைத்து 4 16க்குரிய 172: இன் 

_ மதிப்பைப் பெறவேண்டும், 

  

  

x Uiary " A Ulgiy A? Uiary 
h m 8 re m 8 h m 8 

14 5 26 1 

. -0 20 21 

18 5 5 40 0 0 2 

௩0 20 19 

22 4. 45 91         

b=14,k=4°; y=16°. 

  

gab நம் 
a kre), & 

~ y=16° ஆனால், Y = ae Peep = 05
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நியூட்டனின் இடைச் செருகல் வாய்பாட்டிலிருந்து, 

(5 26 1)-(05) (-0 20 21) | 

+ CCP) 002) 
=(5 26 1)—(0 10 10-5)—(0 0 -25) 
=(5 26 1)~—(0 10 11) 
=(5 15 50) 

பயிற்சி 22 

1... கீழ்க்காணும் மதிப்புக்களிலிருந்து 17,;:,) இன் மதிப்பைக் காண்க, 

956-004 மூழ்க $04 Ung gz = 3-325 
Use:1g=6-029  Uagr9 = 4-346 
Usgo0:15=28-+075 

ரி 2. கீழ்க்காணும் அட்டவணை விவரங்களைக் கொண்டு 23 வயதில் 
17 ஆண்டுக் காலத்திற்குரிய கட்டணத்தை இடைச் செருகல் மூலம் கணக்கிடுக, 

  

  

.... கட்டணம் 

வயது 15ஆண்டு 20 ஆண்டு 25 ஆண்டு 

20. 5-947 4.418 3-547 

25 6-046 4.530 

30 6-144   
  

3. கீழ்க்காணும் மதிப்புக்களிலிருந்து ,,:,_, 0, ஆகியவற்றின் மதிப்புக் 
_- களைக் கணக்கிடுக,. 

010-020 5 Uss:s0= 11-1963 = Usssyg== 12-019 

- Usorss= 9-796 Usorso= 10-8943 Ugorg5= 11-641 

Be Uss:s5= 9-583; Ugs:sy= 10-591 5 0:11 248 

4, கீழ்க்காணும் அட்டவணையில், %, ர ஆகியவற்றின் சில மதிப்புக்களுக் 
குரிய 

f (xzy) = at
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என்ற சார்பின் மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இடைச் செருகல் மூலம் 
1(0-041: 22-3) இன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக, 

  

  

  

x y=20 டட! 24 y=26 

0.035 | 28-9644 | 33-1362 37.6105 42.4099 
0-040 30-6385 35-2725 40-2924 45-7304 

0-045 $2 -4356 37-5830 43-2151 49-3776 

0-050 34-3656 40-0833 46-4023 53-3859       
 



9. எண்சார் வகையிடல் 

(Numerical Differentiation) 

9.1 smauiit_@é Geswel-D (Differential Operator-D) 

வகைநுண் கணிதத்தில் (Differential Calculus) aq erties 

aimaulfatrs (differentials) srapnh முறைகளைப் பற்றிப் படித் 

திருக்கிறோம். ௨-ஐ மாறியாகக் கொண்ட ஒரு சார்பின் வகையீடு 

ட என்ற செயலியைப் பயன்படுத்துகிறோம். இச் 

செயலியை . 1 என்றும் குறிக்கலாம். ஆகவே, ரம (8) என்ற 

சார்புத் தொடர்பில் இச் செயலியைச் செயல்படுத்தினால் முதல்நிலை 

வகைக் கெழு ட order derivative) Aoréhins. அதாவது, 

காண. 

Dy= = Wg = என்ற வகைக் கெழு கிடைக்கிறது. இவ்வகைக் 

கெழுவை 4! அல்லது f' (x) என்றும்: எழுதலாம், ஆகவே 

Dy =y' =f" (x) Gu. 

இம் முதல்நிலை வகைக் கெழுவை அடுத்தடுத்து வகையிட 

இரண்டாம், மூன்றும், ....... நிலை வகைக் கெழுக்கள் கிடைக் 

கின்றன. "அவை முறையே DY DO, பவட என்ற செயலிகளால் 
குறிக்கப்படுகின்றன. y அல்லது.£ (2) இன் இரண்டாம், மூன்றாம், 

வாளைக் நிலை வகைக் கெழுக்கள் முறையே ரர, ....... அல்லது 

£" (x), £" (பி... என்றும் குறிக்கப்படுகின் றன. 

. sy) d*y 
G ௬ = =—— 2 மலும் =D-(D;) ப = ini? 

; d’y\ லீ 
Diy ie = 7 (= ins : 

என்றும் கழுத்பப்டுக்கா ள்.
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9.2 எண்சார் வகையிடல் 

f(x) என்ற சார்பின் அமைப்பு தெரிந்தால் %-இன் ஒரு 

குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு £ 6) இன் வகையீட்டுக் கெழு (0186611121 

௦௦3/1) வைக் காண 1 (ஐ நேரடியாக வகையிட்டு, 3-இன் 

அந்த மதிப்பைப் பிரதியிடலாம். ஆனால் பட்டியல்படுத்தப்பட்ட 
ஒரு சார்பின் வகைக் கெழுவைக் காண முதலில் அச்சார்பின் 

வகைக் கெழுவைக் காண வேண்டும். பின்னர் அவ்வமைப்பி 

லிருந்து மேற்கூறப்பட்ட முறையில். வகைக் கெழுவைக் காண 

வேண்டும். இவ்வாறு வகைக் கெழு காணும் முறைக்கு எண்சார் 

வகையீடு காணும் முறை என்று பெயர். ஆகவே, கொடுக்கப் 
பட்டுள்ள பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து &-இன் ஒரு குறிப்பிட்ட 

மதிப்புக்குரிய $*(2) இன் பல நிலை வகையீட்டுக் கெழுக்களையும் 
காணும் முறைக்கு எண்சார் வகையிடல் என்று பெயர். 

9.2.1 சார்பின் வகைக் கெழு (0ிஎர்ரக1/76 of a function) 

நியூட்டன்..கிரிகோரி வாய்பாட்டைக் கருதுக. 

f (a+xh)=f (a) +x Af (a) Ae A? £ (a) + 

x (x—1) (x—2) 

  

5 7270-;............. (1) 

டர்கி டம் 6 _ [Of (a) + ASS ப கலு 

G=1 Ge?) APE (a) esses | 

201 இன் மதிப்பு பூச்சியத்தை நெருங்குமாறு இன் மதிப்பை மிகச் 

சிறியதாக எடுத்துக் கொண்டால், 

எல்லை ம (ஊஊ) 76. 
த > 0 xh ane ta 

இடது பக்கம் - 

4 ஆகவே, 

f @=gz[atetag 

  

A? F (a+ 

Gee en ~2) 

- மை
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. ஜ மிகச் சிறியதாதலால் ஐயும் 3-இன் படிகளையும் புறக்கணித்து 

விடலாம். ஆகவே, 

1 

  

1" [கரல aster 
பட்ட 2) 3 PTA) + srqatononns | 

- [கம - 2477௪ 
1 தரும் Atf (a)+ | “ 
i ப கம்மி ப வ 

இப்பொழுது சமன்பாடு (1)ஐக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதி, வ வகைநுண் 

கணித முறைப்படி அடுத்தடுத்து வகையிட்டால் நாம் கீழ்க்கண்ட 

தொடர்புகளைப் பெறுகிறோம். 

Ki) 

  

“¢(atxh)=f (a)-+x Af (a+ 25 a! f(a) 

4& = 2%) A? f (a) 

= — 6x) 

. hf (கழவி see D A? f(a) 

Ax 1 18x! +22x—6 6 

  

இதுபோன்று, 

h? f” நகர்வை A’ f (a)+(x—1) AS f (a) 
2 

(6x ete ABE (a) -E ieee eed see sect ene ie 

  

இவ்வாறு மற்ற உயர்நிலை வகையீடுகளையும் காணலாம். 

மேற்கண்ட முதல், இரண்டாம் நிலை வகையீடுகளின் சமன்பாடு 

களில் 5-0 என்று பிரதியிட்டால் நாம் கீழ்க்கண்ட சமன்பாடுகளைப் 

பெறுகிறோம்.
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1 1 1 
7! (௨)-க7(2)-2 A? (2-4 A? 0-2 Af f (a) 

nee cayaate(ay— art (arttt at eZ at ta) 
137 
1 கி் L(A). nasseens 

இவற்றிற்கு அடுத்தடுத்த நிலை வகையீடுகளையும் நாம் இவ்வாறு 
காணலாம். 

3 | h3 fr (a)= A f(aj—z A* (2) 1440 f(a) as f(a) 

bef (a)= At £(a)—2 APE (A)EG AS f(a) — senses ersten 

~ bd f¢ (a)= AS f(a)-S-As ரிச்சி. கண கை டைன 

9.2.2 &௩-க்கும் 0-க்குமுள்ள தொடர்பு 

மேற்கண்ட வகையீடுகளை 2.-க்கும் 19).க்குமுள்ள தொடர்பின் 
உதவியாலும் பெறலாம். 

் 2-1)ஐ டெயிலரின் தேற்றத்தின் (Taylor’s theorem) 
உதவியால் விரித்தெழுதவும். ve 

f(athj=f(a)t+hf (243 டம் (a) i pin Cal } f+ nas paeanan ea inens 

f faye Ef" Cah, cpa nads ides D f(a), D’ f(a), ...... a 
என்று எழுதலாம். ஆகவே, 

\ f(ath)= f(a)t+h Df (a)+ 2 ~ DPE (a)+ 2 = DYE (a) f.0 

h? D2 . D3 | (ரீ ஜகன் பபப ) f (a) 

=ehD f(a). 

BO, f(t) EL (a)=4+A) f(a).
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C1+A) f (a)=ehP - f(a) | 

*. 1+A=ebD 

» hD=log, (1+A) 

= Af ()— FA? fO) 

ஹ்
 

e
r
 

| கரக் லு பப | 
2 3 4 2 

D f@=qg[A-F+ 3-4 t படப்பட | F(x) 

11 
_l g அவிட்ட. 3. 5 எவ 5-4 +754 கா் we a wd [f@ 

“வ [2 £ஐூ-௧310 

1] 5 ee ௩. — Ab t59 4 f (x) Go த(ம | 

h 1 A? A3 At n 

பொதுவாக, ம f()=pe[ A த ர ae எஹலையயா | f(x) 

மாதிரி 106 | 

கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து 3300 இல் 

1௦8, ₹-இன் முதல், இரண்டாம் வகைக் கெழுக்களைக் காண்க, 

x log, x 

300 5-703782 

301 5-707110 

302 5-710427 

303 5713733 

304 5717028 

305 5-720312 

306 - 5-723585 

307 : 5-726847 

் முதலில்வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும்.
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x log, X A A} A}: 

300 5-703782 
0-003328 

301 5-707110 —0-000011 
0-003317 0 

302 5-710427 —0-000011 
0-003306 0 

303 5.713733 000001 1 
0-003295 0 

304 5-717028 —0-000011 
0-003284 0 

305 5:720312 —0-000011 
0-003273 0 

306 5+723585 -0.000011 
0-003262 

307 5:726847 

  

D f(x) [கால் -5 A! 042௧7 f(x) ace வைய 

இங்கு 1-1, A f(x)=A £(300)=0-003328, | 
A? £(300)=—0-000011, A? £(300)=0. 

. (300) =+ | 0.003328 — = (—0:00001 1) + 0] 

=0-003328+0-0000055 

= 0-0033335. 

1 
D? f(x) = ar A ர்வ” F(x) +45 Af சிரு பவ ~| 

. £" (300) = —0-000011 

9.3 எண்சார் வகையீட்டு வாய்பாடுகள் | 

- நியூட்டன்-கிரிகோரி . இடைச் செருகல் வாய்பாட்டிலிருந்து 
எண்சார் வகையீட்டிற்கான வாய்பாடுகளைக் கண்டோம். 
இப்பொழுது மற்ற இடைச் செருகல் வாய்பாடுகளிலிருந்து எண்சார் 
வகையீட்டிற்கான வாய்பாடுகளைப் பெறுவோம்,



278 ப எண்சார் கணிதவியல் 

(டு நியூட்டன்-கிரிகோரி பின்முக வாய்பாட்டைக் கருதுக 5 

t 
f [a+ (n-+t)h] =f (a-tnh)+>7V f (a+nh) 

+ GED 99 ¢ (ath) 

  

  

பவ யை 7° f (a+nh) 

படட 02 00 பப்டி ஷிட் 

[ப்ர டப ஏ? mn 

4 ttt) ur) (OF 3) Ott see | f (a+nh) 

இப்பொழுது 4 - see என்று பிரதியிடவும். 

2 3 9 

» £@)=[l4+tv+ ஏ] , Eta 
4 3 3 4 ti +6t eal கிக் ப ப வககை 11000 

இப்பொழுது இரு பக்கங்களிலும் % ஐக் குறித்து வகையிடவும். 

_x—(a-+-nh) 

~ h 

att 
dx h 

  

2 
3 2 

Pf @egfitv+ opt vt +t ee 
4 3 2 

தண்டம் பம்பர் ee | f (a-+nh) 

  
9 2 =fittv+! +to24t+3t + 2to3 

dt 2 6 

4468+ 1102+6t_, 
dt 

24 V + oemeneme | f (ath)
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=[v+ittly 4. 3t! terry 

418-4 182 +.22t +6 ob eV hee me | f (a+nh) + > 

  

அதாவது, 

] %t+1_ 5 3t +6t+2 V3 
f’ (x)= > 3 V+ [V+ 

8 2 ’ 
+ BEE OE EES 74 went | f (a-+nh) 

x=a-+nh se@mvt—0. QpaGan, 

1 [ 
f’ (a+nh) aify pan A ப. 43 fem Tb pines one ane f (a+-nh) 

h ன் 3 4 

இப்பொழுது” (2) ஐ மீண்டும் ஐக் குறித்து வகையிடவும். 

6t?+18t+11 
உ 21 வி. Bel Vor ee ve EE ga = | f (anh) 

x-=a+nh ஆனால் t=O, 

உம (at+nh) = |v +73 + =v! ஸ் கச | f (a+nh) 

இவ்வாறு மற்ற உயர்நிலை வகையீடுகளையும் காணலாம். 

குறிப்பு : 
1' (௧-0) இன் வாய்பாட்டில் ௨-ட011-% என்று பிரதியிட்டு 

h=1 எனக் கொண்டால், 1), 7 ஆகிய செயலிகளின் தொடர்பைப் 

பெறலாம். 

f! (a+nh) = al 44 Ve keg oy! Ee ஏ fo அவிக). 

௨-1 2, 1-1 ஆகவே, | 

1 _ 1 “2. 
f" (x) =|v+ 5Ve tev" 4 ஏர்பு ர்வ (00 

] I i அதாவது, DF@=|V+5V FeV FGI teen 1100 

oe] [ i! fe DEV TIFT + ZV" விவ வ வலவ வலவ
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(11) நியூட்டன்-ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைக் கருதுக. 

சம இடைவெளி %௩இல் %இன் மதிப்புக்களைாக் கொண்டு 
பட்டியல் படுத்தப்பட்ட 10) என்ற சார்பினைக் கருதுக. aw 

ஆதியாகக் கொண்டு ௦ == என்று மாற்றவும். £(2) என்பது 

£ (மு) ஆக மாறுவதாகக் கொள்க. 

நியூட்டன் ஸ்டெர்லிங் வாய்பாடு வருமாறு : 

F(u) = F(0) + [SROs +o! F (—1) 

u(u? as A® F(—1)+a8 F(—2) 
ணை எ [ 2 | 

பட்டம் 1) அட 2) 

  

4.! 

u(u' —1? )(u? —27) [Ae F(—2)+A° F(—3) 
+ 51 | 2 | 

இப்பொழுது, இரு பக்கங்களிலும் ஐக் குறித்து வகையீடு செய்க. 

  

இங்கு ௨-2. 

al 
da “2 

மேலும் £(2)-1 (ம. ஆகயிருக்கும். 

- ஜு (a) $2 = னு: 

eof (x)= [OAR CKD 4 é A® F(—1) 

  

3u2 — 1 AP FC~LD +A  F(~ =2); —2u, 
ஆ போர்க்க 5 oe —z,— A F (—2) 

Sul — I5ul +4 AP F(-2)4 AS F(-3)4 ] T=] 2 3 
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_ 1fAFO)+AF(—1) = Se 

  

  

2 க 

பமக டட ம் -॥, கடக (ஐ 
6 2 

+ 2Gu Date (—2) | 

; Sul — I5ui + 4, AP F(-2)+.A' F (-3) 
120 5 

இப்பொழுது %--& ஆனால், ॥-0 ஆகும். 

. faye fAFO+AFC-1)_ Lat F-1+A° F(—-2) 
h "9 6 5 

| A’ F(—2)+A° F(—3) 
+ 30 a + cssssctceens 

x=a @ob f(x) இன் வகைக் கெழு காண இவ்வாய்பாடு மிகவும் 
_ பயன்படுகிறது. 

இப்பொழுது 1" (2) இன் வாய்பாட்டை மீண்டும் வகையீடு செய்தால் 
1” ய) இன் வாய்பாடு கிடைக்கும். 

  

  

(ஐ - வ வன்க ட ௧௫ F(— 1) 

4 Su! —1 | A® F(-1)+A° F(—2) 
6 2 

u (2u" —1) 
+ a" F(~2) 

டம் —l5u° +4, A F(—2)+ A> F(~3) 
120 2 

ந் 

raat க் Pinta, A AU tA F(-2) 
  

ஜே ர் டத பகலக வதம் நக சக்த + ன A’ F(—2) 

(டட. வடு கட... ]
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X=a ஆனால், ம- 0. | 

1 1 2 டம் 4 ட (2 =[4 (19-21 ட்ட | 

இவ்வாறு £(20) இன் மற்ற உயர்நிலை வகையீடுகளையும் காணலாம். 

(ii) நியூட்டன்-பெஸ்ஸல் வாய்பாட்டைக் கருதுக : 

சம இடைவெளி 1 இல் % இன் மதிப்புக்களைக் கொண்டு பட்டியல் 

படுத்தப்பட்ட (௨) என்ற சார்பினைக் கருதுக. உயை ஆதியாகக் 

கொண்டு ௩ - — என்று மாற்றுக. f(x) என்பது (யு) ஆக 

மாறுவதாகக் கொள்க, ,, £$00)-07(ம) ஆகயிருக்கும். 

நியூட்டன் .பெஸ்ஸல் வாய்பாடு வருமாறு ₹: 

ஈழ 7090 ட A FCO) 
u(u~-l) A® F(—1)+A? F(0) 

oT 2 

பம மேட படபட 
ட ம41) ௨-1) ௩-2) A‘ F(—2)+ A* F(-1) 

4 | 2 

இப்பொழுது, இரு பக்கங்களிலும் ஐக் குறித்து வகையீடு 
செய்யவும். 

  

x—a 
இங்கு, u= h 

மே 1 

ax h 

Guat, f(x)=F (u) 

du ' ‘a . ft (x)=F" (u) 

ree 

=a." (u) ட 5
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8 2 
~fam@ellaro acl. ARH D+A' FO) 

ய் 9 2 

+ உய் அர் . A? F(—1) 

4u8—6u?—2u+2, A*F(-2)+A* F(—1) 
24 2 

t ee 004 BES G4t OSS Cee 

1 [4 F(0) +2851 _ AP F(—1) +A? FO). 

+ 
    

வனை 
  வடு 

  

ik ன் 

6u2—6u-+l தட F(~—1) 

12 

Peer ட டக் க்கக் ப ட டர் | 

இப்பொழுது, ₹--& ஆனால், 1-- ௦ ஆகும். 

க ரடாடக்்நு 1 
st 4 tay F (-—1) 

Af F (—2) + AF (~2) ao... | 
24 

  ் = [ AF (0) 

  + 

இப்பொழுது f' (x) இன் வாய்பாட்டை மீண்டும் வகையீடு செய்க. 

, 1 உட 9 _ | 
  

  

2 2 
6u? —6u—1 *T {2 ர சவர் ப் AF 1a She. | 

x=a ஆனால் 1-0 ஆகும். 

1 OT Fic ் ஈட கரட்மிர் க (ட 
A‘ F. (—2) + A*F (—1) ் t Fe sesame   

இவ்வாறு f(x) இன் மற்ற உயர்நிலை வகையீடுகளையும் 
காணலாம். 

(7) நியூட்டனின் வகுபட்ட வேறுபாட்டு வாய்பாட்டைக் கருதுக : 

f(x)=f (Xo) +(%—X9) F (Xo, ¥1) +(X—X0) (X—X1) உ ஜே 30 Xa) 
+(X—Xo) (3-1) (கோகி £ (x, X13 XQ X3) + speeeeeerprereees a
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இதில் ௨03-300) ஐ) -3%--30)) ஜெ 00 0020. 2 வலவ என்று பிரதி 

யி௫க. ் ் 

“ F£(x)=f (xo) tay f (Xo, X1)+ ao a1 f (Xo: Xi 32) 
+a ay ag f (Xp. 319 2205 325) -- வடிய எள தட ௪ி ee 

இரு பக்கங்களிலும் % ஐக் குறித்து வகையீடு செய்க. 

Ags ay, ஃஃ..ஏ..என்பவைகளின் வகையீடுகள் யாவும் 1 ஆகும். 

ம (பேெ-மீ ஜே, 4 (மேக மம, 2) 

+(ap aia, ag+ag 200100, 3, 3 2259-1... ௨ ணப 

இதுதான் £' (%) இன் வாய்பாடாகும். ' இவ்வாய்பாட்டில் x=0 

என்று பிரதியிட 14” (0) இன் வாய்பாட்டைப் பெறுகிறோம். 

அதாவது, 

f (O)=f (x, X1) —(Ko+%1) f (x0. X15 Xa) 
+ (Xp, Xz + Xy Xg+Xe Xo) F (Xqy X1y 302 0) ர, அசைவ படவ வ வக 

இப்பொழுது, f! (x) இன் வாய்பாட்டை மீண்டும் ஐக் குறித்து 
வகையீடு செய்யவும். 

f* (x)=2 £ (Xo, X15 Xg)-+2 (agp tay, +ag) f (30 X1, Xg> X3) + ௧௮௧௧௪௧ 

இதில் 5-0 என்று பிரதியிட 1” (0) இன் வாய்பாடு கிடைக் 
கிறது. அதாவது, 

f" (0)=2 f (Xo Xy, Xg)—2 (Xp +x, +xQ) f (Xp, X13 -Xgo Kg) evveaser a 

இவ்வாறு f(x) Qo மற்ற : உயர்நிலை வகையீடுகளையும் 
காணலாம். அசம இடை. வெளிகளில் பட்டியல் படுத்தப்பட்ட 
(௩) இன் வகையீடுகளைக். காண மேற்கண்ட நியூட்டனின் 
வகுபட்ட வேறுபாட்டு வகையீட்டு வாய்பாடுகள் பயன்படுகின்றன. 

மாதிரி 107 | 

கீழ்க்கண்ட மதிப்புக்களிலிருந்து ௩/0 இன் மதிப்பைத் தோராய 
மாகக் காண்க. 

xs 0 ] 2 5 4 

ux: 768 913...1039... 1145 12% 

ல . (சென்னை68 ஏப்.)
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x uy Aux A? ux A? ux A‘ us 

0 768 
| 145 

i 913 —19 
126 அத 

2 1039 —22 i 3 
104 0 | 

3 1143 22 
82 

4 1225 
  

நியூட்டனின் முன்வேக வாய்பாட்டிலிருந்து 

1 1 . et fam— tates 

= 145+9-5—1—0-75 

152-75. |] 

மாதிரி 108 

2 3 

1 

AF ய டக் கத் ee | 

1 1 1 
1 [145-190 )--7(8)]| 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களிலிருந்து 15 இல் 

ட4/௩ இன் முதல் இரண்டாம் வகைக் கெழுக்களைக் காண்க. 

x! 15 17 19 21 23 25 

fF (x)= x: 3-873 4.123 4359 4.583 4-797 5.000 

(IT 9.967 wrt é.)
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முதலில் வேறு பாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும். 

  

x f(x) கரிய. கமய. கூரீஸு.. க£ரிழூ. ௬20) 
  

15 3.873 
0-250 

17 4.123 —0-014 
0-236 0-002 

19 4.359 _0.012 ~~ —0-001 
0-224 0-001 9.009 

21 4.583 —0-011 0-001 
0-213 - 9.002 

23 4-796 —0-009 | 
0-204 

25 5-000 
  

நியூட்டனின் முன்வேக வாய்பாட்டிலிருந்து, 

f(x) = [௧௫-22 (04-77 f(x) A f (x) 

Brie x=15, h=2. 
1 1 டமி (189-21௧ ?(15)- + AMIS) tA F (15) 

| 
A £ (15)44-ச* 115-......... | 

1 

ட
 -அ[ 0250-2 = 0.014)+4-(0-002)—4-(— 0-001) 

+5 (0-002) | 

ட 1 

௩ இ 

ட 0-258317 | =-5 [0.258817 | 
=0-129158., 

| 0-250 +-0-007 + 0000667 +-0-00025 +0-0004 | a



ந 
பு 
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f" கல கடம A (x) 2AM (x) 

. f" (15)= =| 4" (159) ௩3 £(15)4+45 aA" £ (15) 

த ற டட 

| 

~Q 

_ -[-0.014--0.002-0:000925-0.001567 | 

| - —0.014— 0002+ -(— 0.001) — §- (0-002) | 

—0-008648. 

மாதிரி 109 

கீழே. கொடுக்கப்பட்டுள்ள் மதிப்புக்களிலிருந்து பீ, ஐக் 

காண்க. 

x: 0 [ 2 3 4 

Uz ? ] 1 15 40 85 

(சென்னை * 69 செப்,) 

நியூட்டன்--கிரிகோரி வாய்பாட்டிலிருந்து, 
ey ் ச 

             

  

hf! (a+xh) = = “ete A8 f (a) 

‘ipa F(a) ட 

a=0, h=1 storm 7 Hud, 

f(x) = Af (0) ++ கடல்ல (0)          

258 —9x2-+11x—3 {aa 40 அன்ப கள
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ஆகவே, வேறுபாட்டுப் பட்டியலை அமைக்கவும், 

  

  

  

    

xX Uy Aus A*n, Adu, சட 

0 1 
0 

1 i 14 
14 _3 

2 15 il 12 
25 9 

9 40 20 
45 

4 85 

_1 3x2— 6x +2 Sus Auy + = கஷச் A8uy 

9x8 —9x24 [1x—3 x ன் = Ay 

Qx—] 3x2— 6x ப | 040௮4 அற 
308 டப ‘ 2x th ஐ 

  

வரி (25-1) ——5 (Bx! Gx +.2)-+ (2x9 9x24 lix—3) 

= 2x8 _ Sx? 428x411, 

மாதிரி 110 

£ (0) =55 f (1) =153 f (2) =57; 

x=0 @obd f! (x) =4;x=2 @obd f' (x)=72; 

A® £ (0), At f (0) QAueup str oHtnjsatrs sradre. 

முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்களுக்கு வேறுபாட்டுப் 
பட்டியலை அமைக்கவும். - 

  

  

x F (x) Af(s) AME (x) 
0 டா 5 

ப | 10 
“ஆ, 15 | ட ட. 

; 42 
Pe 57. ; 
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நியூட்டனின் முன்வேக வாய்பாட்டிலிருந்து, 
ie 

P= at (+t a2 t+ AE as £0) 
4x3 — 18x2+22x—6 

24 

  

AE £ (0) Lave ove oor ene 

0 ஆனால் ॥' (0)--4, 

 £' (0) = Af (0)—§ AP f (0) +E AF £(0)—d At £0) ave eee ce ane 

ஐந்தாவதும் அதற்கு மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடுகளையும் பூச்சியமாகக் 

கொண்டால், 

4=10—4 (32)+4 A? £(0)—} A* F(0) 

. FA®£(0)—f Aff (0) =10 

அல்லது, 4 A? f (0)—3 At f (0) =120 எ we (1) 

x=2 mponsd, f" (2)=72. 

f! (2) =Af (0)-+8 A®£ (0) +4 AP f(O)—zy At F (0) 
72 =10-48 (32) +4 A®f (O)—zy Aff (0) 

“FABRE (O)—yy At f (0) S14 

aos, 4 AP fF (0)—A?é f (0) =168 ணு ie ன்றி 

(1), (29) ஆகிய சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும். 

A? f (0) =48, A?‘ f (0) =24. 

மாதிரி 111 

கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து 1 (0.9) இன் மதிப்பைக் காண்க, 

x: 05 06 O7 0.8 0.9: 10 

f(x): 0-3438 0-8762 1-4770 2-1741 3-0014 4-0000 

(சென்னை “62 செப்.) 

௯௮0.9 ஆனது பட்டியலின் இறுதியில். இருப்பதால் நியூட்டன் 

கிரிகோரியின் பின்முக வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்துக. _ ஆகவே, 

முதலில் பின்முக வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும். 

6r—19
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x f (x) Vi(x) V2f(x) V3f(x) Vif(x) 75100) 

0:5 0.3438 
0.5324 

0.6 0.8762 0-0684 
0-6008 0-0279 . 

0.7 1.4770 0-0963 0-0060 ~~ "| 
0-6971 00339 = = =——-0-0012_- 

0-8 2-1741 01802. 0-0072 சட் 
09273... - 

0-9 30014 _- 0-1713 
\ 0-9986 

1.0. 4.0000 \ 
ன் 

   

  

   

  

  

f' (x)= | 

ம (049) 

V+—3-V 24-11 
Vi-+ 

248+912+ 1 113. 

  

12 

32105. 

bb oes one “| f (a--nh) 

இங்கு a+nh=1-0, x=0-9, h=0-1 

_3- —(a+nh) 0-9—1-0 
  

h 

ட
்
ஸ
்

 

0 

பட
 

= 

0- 

1 

21 

i =—1 

1 

6 

-+v8 1 (1-0)- 

[௪-9 ளட வ. வவ F (1-0) 

[vec 0)-5V? f (1-0) 

vita 03-... ~| | 

1 = az | (0-9988)—5 (0-1713) 

1 1 — = (0-0411)—+5 (0-0072)-.... 

1 
=p, 10-9986 —0-08565 —0-00685—0-0006 —.....-] 

1 = 5, (0-9055] 

=9-055
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மாதிரி 112 

f(x) என்ற சார்பு கீழ்க்கண்ட பட்டியலால் வரையறுக்கப் 

பட்டால் 1! (0:55) இன் மதிப்பைக் காண்க. 

2: 0 | 0-1 0-2 0-3 0-4. O05 . 0:6 

f(x) +. 1-000 1-101 1-220 1-362 1-528 1-721 1-943 

(சென்னை ”£63 ஏப்.) 

0.55 என்பது பட்டியலின் இறுதியிருப்பதால், நியூட்டன் - 

கிரிகோரியின் பின்முக வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும். 

- ஆகவே, முதலில் பின்முக வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும். 

  

  

x f(x) Vf(x) Vf) V8f@) Vif@) V?fG) 

ext 

\ ் 
1 

பச் 

0 1-000 
0-101 

0.1 1-101 0-018 
0-119 0.005 

0-2 1220 0-023 — 0-004 
| 0-142 0-001 0:006- | 

03 1362 0-024 0-002 ப | 
0-166 0-003 _- —0-003°> 

0-4 1-528 0-027 =~ 0-001 --~ 
0-193 = -—~ 0-002 et 

05 1721 ~~ 0.029 
“{ 0-222 

ட 
0-6 1-943 Veo a 

  

1 ey 3486-2 _, 
உர GY பே 

9t8 + Ot? +-11t+3 
| 

e 4... | (கடவ 

Qi a+nh=0-6, h=0-1, x=0-55. 

_x—(a--nh)  0-55—3-6 _ 
  

i. h Mico 

Aer (Omse [wedges yi] eo) 
. 0-1 ga V" 7 54 கர்ம 17
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=| v£ (0-6 ட 520.6) ஏ12(0.6 “5 71000-ஜ 24 )| 

_.. fo.999- + (0.002)—-+ (—0-001) = oro ~ gq (0-002) “5a | 

ட் [0.222--0.00008-)-0:00004] 

22196, 

மாதிரி 113 

பெஸ்ஸல் வாய்பாட்டிலிருந்து 

d _ A2u-1+ A*ug 12 1 ட 
டது (Ux+3)= Aug tx Saat Os + (+ =) கட்ட eee 

என்ற சூத்திரத்தை வருவிக்கவும்; கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து 

₹--3 க்கு அவ்வகையீட்டைக் கணிக்கவும். 

x: 1 0 1 2 

பட 91 92 101 109 (சென்னை 68 செப்.) 

பெஸ்ஸல்லின் இடைச் செருகல் வாய்பாடு வருமாறு : 

_ Up +Uy 1 x(x—l) fF கய கே 
uxy= 2 + (௪-௮) Aup+ ஏ] | 5 0 | 

x(x— நவர 
அடம் மம ப Tg con etavead tat 

  

  

இரு பக்கமும் 3 ஐக்குறித்து வகையீடு காண்க : 

d . _ yy _ 2 டட 
(ம) Aug + | == ௮ ட்ட |+ = eet is கட்டட 

இப்பொழுது ஐ 5-4 ஆக மாற்றவும். 

d Quy 2 
1. — (டிடி =A Up tx oe 

63 ட 4 (x*°-+-x கர்ப ம. வர்ண   

iZ 

A® u_y+ A279 x? 1 
ots " 9 ( 9 oa )4 oaths
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இவ்வாய்பாட்டில் x= 2 என்று பிரதியிட, 

d 3 க பி 
x=}? இல் ax (Ux+3) =Augt (கட்டர் க்க” Payee aes 

இனி, கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலுக்கு வேறுபாட்டுப் பட்டியல் 

அமைக்கவும். 

  

  

  

x uy கடி A*u, கடி 

—] 61 
11 

0 92 —2 
9 1 

1 101 1 
8 

2 109 

ஆகவே 3-4, 

d 3 23 
Ge (Uxt 4) =94+-G(—2—-1) +-gE CD) 

=9— 1-125 +0-2396 
= 8.1146. 

மாதிரி 114 

கீழே  கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து ௩21 இல் 
dy _, . 
௮ ஐக் காண்க, 

dx 

a y 
0-7 0.644218 
0.8" 0.717356 
0.9 - 0-783327 
1-0 — 0.841471 
Le 0-891207 
1.2 0-932039 
1.3 0.963558 

0-1 என்று மாற்றி. வேறு 

  

1ஐ ஆதியாகக் கொண்டு அட 

பாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும்,
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u F(u) AF(u) A*F(u) A®F(u) AF (u) AF (u) ASF (u) 

  

—3 0-644218 : 

0-073138 

—2 0-717356 —0-007167 

0.065971 —0-000660 

—1 0.789907 _0:007827 0.000079 

0-058144 —0-000581 0-000006 

0 0-841471 —0-008408 0.000085 —0-000004 

0.049736 —0-000496 0-000002 _- 

1 0.891207 _0.008904 0.000087 

0.040832 _0.000409 

2 0.932089  _0.009318 

0-031519 

3 0-963558 
  

ஸ்டெர்லிங் வ்ல்ர்சட்டினிருத்து, 

F’ (0)= APO AFIS) [A aes 2) 
2 2 
  

  

  

6 
4 l [அக அட்டம்] 

30 2 ணா ஏ) 

_. 0:049736-0.058144 - = 5 ~s5 —0.000496 —0-00058! | 

— [000002 +0-000006 

= 0-053940+-0-000089 

=0-054029 

— 1 
ஆனால் f 47” (ய) 

wie LTO 
இங்கு 33 10 ve 1 றன 0.
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டர = ar (0) 
1 

5] (0-054029) 

054029. 

மாதிரி 115 

கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து 1” (0:03), £" (0-03) ஆகிய 

வற்றின் மதிப்புக்களைக் காண்க, 

x: 0:00 0:01 0:02 0-03 0-04 0-05 

f(x): 0-8862 0-8762 0-8662 0-8562 0-8463 0-8363 

(சென்னை £61 செப்.) 

—_ ()-03 be 

0-03 ஐ ஆதியாகக் கொண்டு டவ் என்று மாற்றி: வேறு 

பாட்டுப் பட்டியல் அமைக்கவும். 

  

u FU) கர்மு. கழு AFF(u) AtF(u) AS5F(u) 
  

—3 0-8862 

00100. 

2 0:8762. 0-0000 

—0-0100 0-0000 

—1 0-8662 0-0000 0-0001 

—0-0100 0-0000 0௨0004 

0 0:8562 0-0001 —Q-0003 

—0-0099 —0-0002 

1 08463 —0-0001 

—0-0100 

2. 0-8363 
  

ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டிலிருந்து 

ன 87 11 ச! (0) - aA பட்டத 7 2... 
_-0:0099--0:0100 _ 1 _0.0002-.0.0001 | 

  

  

Z 12 

—0-00995 + 0.000008 
_0.009942 ||
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1 
ஆனால் 1 (9-3 (ம) ர (ய) 

௩0-03 என்றால் ம--0. ஆகவே, 

wo Lo 4 

f! (0.03) = sar" F' (0) = =o = — 0.9942 

மேலும், 

நர (0) = A? F(—~1)—+4 ALF (—2)-++... உக ௨௨௨ 

_0.0001 -. (-0.0009) 
= 0-0001-+-0-000025 

=0-000125 

77 ரர FY’ u ஆனால் 100)! (0 sani 

ட ன _ர்!(0) . £'' (0-03) = 2.0001 

_ 0-000125 

~~ 0:0001 

= 1.25, 

மாதிரி 116 
ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைப் ee 

du, 2 
= F (tetas) — 12 (ட us) + sees 15551) 

என்று நிரூபிக்க, 

ஸ்டெர்லிங் வாய்பாடு வருமாறு : 

  

Ux =U +77 11 ர அம்], த இர் கட்ட 

+ = [= sate 4 Ses 208 sea eee 

இரு பக்கங்களிலும் % ஐக் குறித்து வகையீடு செய்க. 

ம மூ). இறட: கறட 9 1] கரட் கத 
, dz = a ப அதர் பட 6 “ர ற 

| BPS ௮௪௪ ௨2% 56௪ 544 OSS BEE SHE
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இப்பொழுது ₹-0 என்று பிரதியிடவும். 

பத்ர 1 
u's = ட 15 (கட 1.1 பய் u_g) fF 55௪௪௧௪ one vee cee cae ose 

ஆனால் Auo+ Au_;= (3-1) Ug+ (E—1) ம. 

= E Up —Up + Eu_,—u_z 

== Uy—Up+Ug— Uy 

= Uy—Ue} 

AS ust A® uy = A? முடற) 

(E— 1)? (u.4+u-y) 
= (E8—3 F?+3 E—1) (u_j+u_,) 

= E? (u_y+u_g) —3 E? (u_,+-u_-s) 

+3 E (u_y+u_g) — (u-y-+u_2) 

= (மீத மழ) -3 (யூ) 
2 (மடி — (u-y-+- 0-2) 

= (Ug—U_g) —2 (uy—u_,) 

| 

ஆகவே, 

up =4 (ui—ty) — Fy [(ug—u_e) —2 (uy —ty) Jee eee ee 

=4 (uy டர) +4 (டர) oy (ug—U_9) + கரகம் கல ஒட் ஒக்க உக 

3 (ம ஆ Tz (ug —u_g) -+-.. Denies oes COR sae bes 

ஆதியை 0-இலிருந்து xSG மாற்றவும். 

உ அதி (மூ 1) எ (மூடுல ச டம் படங்க கணை கம்மை 

மாதிரி 117 

அசம இடைவெளிகளுக்குரிய வகையீட்டு வாய்பாட்டைப் 
பயன்படுத்திக் கீழ்க்கண்ட விவரங்களிலிருந்து f' (4), f"' (4), 
ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைக் காண்க. 

x: 1 2 4 8 10 

3௫5 0 1 5 21 27 

% இன் மதிப்புக்கள் அசம இடைவெளிகளிலிருப்பதால் வகுபட்ட 
வேறுபாட்டுப் பட்டியலை அமைக்கவும்.
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x fm) Af® Af AP f(x) Att (x) 
  

1 0 

[ 
2 1 0-3333 

2 0 

4 5 0-3333 : —0-00694 

4 —0-0625 

8 21 —0-1667 

3 

10 27 
  

வகுபட்ட வேறுபாட்டுப் பட்டியலிலிருந்து, 

£’ (x) =A\ f(x) + (aotar) A\® f (Xo) + (a9 arb ar 22 +329) AS F(X») 
+ (ap ay ag+ay, ag ag +g ag ap+ag3 ay 20) A! f (30) அஎ தண கைக்குக் 

இங்கு 3-4? 53-30-41௮3 
ay =X—X,=4—2=2 

ag =X—Xg=4—t=0 

ay=xX—X3=4-—8= —4 ; 

JN f (Xo) =1, A? f (Xo) =0-3333, A f (xp) =0, At £ (x9) = —0-00694 

f" (4) =1-++5 (0-3333) +0+(—24) (—0-00694) 
=1+1-6665 +0-16652 

=2-83302 

f"’ (x) =2 A? f (xo) +2 (ap +ay+ag) A3 f (xp) 
+2 (ap aay ag+ag ag+ag agtag Ag+ag az) A\*f (Xp) 

nga igus kee dueesngdsnss 

. £" (4) =2 (0-3333)+2 (5) (0) +2-(—14) (—0-00694) 

= 0-6666 +0-19432 

= 0-86092. 

பயிற்சி 23 

1. கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் (2) இன் மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
அவற்றிலிருந்து £' (0) இன் மதிப்பைத் தோராயமாகப் பெறுக. 

x: 0 1 2 3 4.4 5 

f(x): 43 40 98... 42 45... 50 
cel (சென்னை ?68 செப்,)
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2. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 1(2) இன் மதபபுக்களிிறுந்து ze (0) இன் 
மதிப்பைத் தோராயமாகப் பெறுக, 

xX: 0 1 z Es 4 2 6 a 8 ட் 

f(x): 488 516 545 574 602 630 658 686 714 742 

(சென்னை *67 ஏப்.) 

3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து ₹--500 இல் 1௦8௦ % இன் 
முதல், இரண்டாம் நிலை வகையீட்டுக் குணகங்களைக் காண்க. 

x 

500 
510 
520 
530 
540 

550 

loge x 

6-214608 

0: 234411 

6 -253829 

6:272677 

6-291569 

_ 6:309918 

4. கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து 1 இல் 9/0 ஐக் காண்க, 

ச் 

0.198669 
0-295520 
0 389418 

0-479425 
0-564642 

0-644217 (சென்னை ₹60 செப்., ₹64 செப்.) 

5. எண்சார் வகையீடு காண ஒரு வாய்பாடு நிறுவுக. அவ் வாய்பாட்டைப் 
பயன்படுத்திக் கீழ்க்கண்ட பட்டியலிலிருந்து £' (1.10) இன் மதிப்பைப் பெறுக, 

F(x) 
1 -25386 
1.26996 
1.28619 
1.30254 
1-31903 
1 33505 (சென்னை *61 ஏப்.) 

6. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து £' (0:85) இன் மதிப்பைக் 
காண்க. 

x 

—
-
O
o
F
T
0
C
O
 Co 

ச
ெ
.
ம
ு
 
க
ம
ி
 

F(x) 
0.12750 
0- 13327 
0.13941 
0- 14590 
0+ 15275 

0. 15996 (சென்னை 563 செப்.)
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7. கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து £' (1.85) ஐக் காண்க. 

x f(x) 

1-0 —2-0000 
1-2 —1.2442 

1.4 —0-3763 

1-6 0.2867 

1-8 0.4666 

2.0 0.0000 (சென்னை 62 ஏப்.) 

8. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து £' (0:04) ஐ மதிப்பிடுக. 

x: 0.0] 0-02 0-03 0-04 0-05 0-06 

f(x): 0-1023 0.1047 0-1071 01096 0-1122 0.1148 

(ஆக்ரா எம், ey. °65) 

9. ug = 1-556, uz = 1-690, ug = 1-908, upp = 2-158 என்றால் வகுபட்ட 
dus 

வேறுபாடுகளைக் கொண்டு %-8 Qo— இன் மதிப்பைக் காண்க, 

(சென்னை ₹65 ஏப்.) 

10. கீழ்க்காணும் மதிப்புக்களிலிருந்து ௮சம இடைவெளிகளுக்குரிய வகை 

யீட்டு வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி :--5 இல் !' (:0) இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x: 0 £ 3 4 7 9 

f(x): 4 26 58 12 466 922



10. மீப்பெரிதும் மீச்சிறிதும் 
(Maximum and Minimum) 

10.1 மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்களுக்கான நிபந்தனைகள் (001- 
tions for maximum and minimum values) 

ஏம (20) என்ற சார்பினைக் கருதுக, இச்சார்பில், % எடுத்துக் 
கொள்ளும் ஒவ்வொரு மதிப்புக்குமேற்ப அதற்குரிய ஒரு மதிப்பினை 

ச பெறுகிறது. அவ்வாறு பெறப்படும் மதிப்புக்களில் சில மதிப்புக்கள் 

அவற்றையடுத்து நெருங்கியுள்ள மதிப்புக்களைவிட அதிகமாகவோ 

அல்லது குறைவாகவோயிருப்பதைக் காணலாம். இவ்வாறு 

£() இன் ஒரு மதிப்பு அதனையடுத்து நெருங்கியுள்ள மதிப்புக்களை 
விட அதிகமானதாகயிருப்பின் அம்மதிப்பு £$(2) இன் மீப்பெரு 

(மேஹா) மதிப்பு எனப்படும். அதாவது, 1) என்பது ஒரு மிகச் 
சிறிய நேரெண்ணானால், x=a—h, x=a+h என்பன %- ஐ 
நெருங்கிய %-இன் மதிப்புக்க்ளாகும். இம்மதிப்புக்களுக்குரிய 7-இன் 

மதிப்புக்கள் முறையே f(a—h), f(at+h) aye. f(a) என்பது 

4-இன் மீப்பெரு மதிப்பானால் இவ்விரு அடுத்துள்ள மதிப்புக்களும் 

£ (௨)-ஐவிடக் குறைவாக யிருக்கும். 

அதாவது, £(௨-1) 4 ந(௨) 2 £(௨-1) ஆகும். இதுபோல், 
f(a) srerugs y-Q)sir FAQ (minimum) மதிப்பானால் $(௨-1), 
1 (௨-1) ஆகிய மதிப்புக்கள் 1 (௨)-ஐவிட அதிகமாக யிருக்கும். 

ystugs, £(a—h)<f(a)>f(ath) awn. இவ்வாறு 
ஒரு சார்பின் ஒரு மதிப்பு மீப்பெரிதாகவோ அல்லது மீச்சிறிதாகவோ 

யிருக்க வேண்டுமாயின், அம் மதிப்பை அதனையடுத்து நெருங்கி 

யுள்ள  மதிப்புக்களுடன் மட்டுமே ஒப்பிட்டுப் பார்க்கின்றோம். 

ஆகவே, 1(௨) என்பது £(%) இன்: மீப்பெரு மதிப்பானால், அது £(2) 

பெறக்கூடிய எல்லா மதிப்புக்களைவிடவும் அதிகமாகயிருக்க 
வேண்டிய அவசியமில்லை. அதையடுத்து நெருங்கியுள்ள மதிப்புக் 
களைவிட அதிகமானதாகயிருந்தால் போதும். இதுபோல், f(a)
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என்பது 1(%) இன் மீச்சிறு மதிப்பானால், அது £(2) பெறக்கூடிய 

எல்லா மதிப்புக்களைவிடவும் குறைவான தாகயிருக்க வேண்டுமென்ப 
தில்லை; அதனையடுத்து நெருங்கியுள்ள மதிப்புக்களைவிடக் 
குறைவானதாகயிருந்தால் போதும். ஆகவே, ஒரு சார்பின் 

மதிப்புக்களில் பல மதிப்புக்கள் மீப்பெரு மதிப்புக்களாகவோ, 
அல்லது மீச்சிறு . மதிப்புக்களாகவோ யிருக்கக்கூடிய : சாத்திய 
மேற்படுகின்றது. 10௨) என்ற சார்பின் மீப்பெரு, மீச்சிறு 

மதிப்புக்ககா அச்சார்பின் வகாவை ஒரு வரை படத்தில் வரைந்தும் 

காணலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி வரை படத்தில் 
(படம்-15) கட Ag, &ட என்பன y=f(x) Qo மீப்பெரு மதிப்புக் 

களிருக்குமிடங்களையும், ;, 82, ம; என்பன 9-1(1) இன் மீச்சிறு 

மதிப்புக்களிருக்குமிடங்களையும் குறிக்கின்றன. Ay, Ao, Az apHus 

புள்ளிகளின் நிலைத் தூரங்கள் (௦010102165) அச்சார்பின் மீப்பெரு 

மதிப்புக்களையும் By, Bo, By ஆகிய புள்ளிகளின் நிலைத் தூரங்கள் 
சார்பின் மீச்சிறு மதிப்புக்களையும் குறிக்கின் றன. 
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படம் 16 

srg, Ay Ly=f (az), Ag Lo=f(ag), Ag Lg=f (as) ஆகியவை 
y=f (x) இன் மீப்பெரு மதிப்புக்களாகும். நிய ம (ம, 

By Mg=f (be), மட நம). ஆகியவை y=f(x) Gor BeAn 
மதிப்புக்களாகும். படத்திலிருந்து 1$(௨--1) (௨0 2 நீவ)



மீப்பெரிதும் மீச்சிறிதும் 303 

என்பதைத் தெளிவாகக் காணலாம். A, Ag, Ags Bi, Bo, ஆகிய 

Lyeirefacr y=f(x) Oot H@wbug ystrofiesr (turning points) ges. 

இத்திரும்பற் புள்ளிகளில் 7--£(20) இன் வளைவுக்கு வரையப்படும் 

தொடுகோடுகள் (1௨ஐ₹0718) அச்சுக்கு இணையாகயிருப்பதைக் 

காணலாம். எனவே, அத் தொடுகோடுகளின் சரிவுகள் (slopes) 
- பூச்சியமாகின்றன. ஆனால், 4100) என்ற சார்பின் வளைவிற்கு 

%-30 என்ற புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோட்டின் சரிவு 1' (3) 

என்று நாம் அறிவோம். ஆகவே, 1” (௨9-ம்! (௨௨91! (௨-0; 

f' (by) =f! (by) =f! 0,)-0 ஆகின்றன. பொதுவாக”) y=f (x) 

என்ற சார்பு 3-2) என்ற புள்ளியில் மீப்பெரு மதிப்பை அல்லது 
மீச்சிறு மதிப்பைப் பெற வேண்டுமானால் f' (x,)=0 ஆக வேண்டு 

மென்று தெரிகிறது. 

மேலும், 3-௨), உ ௨றக்குரிய க், 4” என்ற புள்ளி 

களைக் கருதுக. இப்புள் ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடுகளுக்கும் 

1. அச்சுக்குமிடையேயுள்ள கோணங்களை முறையே ி;', 91'' என்று 

கொள்க. ஆகவே, இத் தொடுகோடுகளின் சரிவுகள் முறையே 

tan 6’, tan @q"' ஆகும். படத்திலிருந்து, 97' என்பது குறுங்கோணம் 
என்றும், 97” என்பது விரிகோணம் என்றும் அறிகிறோம். ஆகவே, 

$௨0 91' என்பது நேரெண்ணாகவும், 1௨௦ 9," என்பது எதிரெண்ணாகவு 
்.. மிருக்கும். அதாவது, 1 (௨-1) என்பது நேரெண்ணாகவும், 

1 (௨-1) என்பது எதிரெண்ணாகவுமிருக்கும். மேலும் 1!” (a,)=0 

என்று கண்டோம். ஆகவே, &-இன் மதிப்பு (௨,-1)இலிருந்து 

௨) வழியே (௨-1 10க்குக் கூடும்போது 1" (0) இன் மதிப்பு நேரெண்ணி 

லிருந்து பூச்சியத்தின் வழியே எதிரெண்ணாக மாறுகிறது. அதாவது, 

1' (0) என்பது 3-3) க்குப் பக்கத்தில் ஒரு “:குறையுஞ் சார்பு ?? 

(decreasing function) என்று தெரிகிறது. ஆகவே, ௩௪௨ இல் 

f' (x) Qsir aimadQacg (differential coefficient) எதிர் அடையாள 

முள்ள தாகயிருக்கும். 

ட பபர் : 
AHSTUF, X= ay Gov Gr 8 எதிரெண்ணாகும். 

அதாவது, 1"! (௨3 40, 
ஆகவே, 9-1 (3) என்ற சார்பு 5-௨; இல் மீப்பெரு மதிப்பைப் பெற 

வேண்டுமாயின் கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிபந்தனையைப் பூர்த்தி செய்ய 
வேண்டும். 

(i) ௨) இல் 370) இன்: முதல் வகையீடு பூச்சியமாக 
வேண்டும். அதாவது, 1' (௨;)--0 ஆக வேண்டும். 

(1) 8-௨ இல் 4-1) இன் இரண்டாம் நிலை வகையீடு எதிர் 
அடையாளமுள்ளதாகயிருக்க வேண்டும். அதாவது, ** (௨) 40 
-ஆகயிருக்க வேண்டும்.
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இவ்விரு நிபந்தனைகளும் பூர்த்தியானால், £ (௨) என்பது 

y=f (x) இன் ஒரு மீப்பெரு மதிப்பாகும். 

இதுபோன்று, 9--1(%) என்ற சார்பு a = by இல் மீச்சிறிதாக 

யிருக்க வேண்டுமாயின் அச் சார்பு கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிபந்தனை 

களையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பதைக் காணலாம். 

(i) 0) இல் 4-7 (2) இன் முதல் வகையீடு பூச்சியமாக 

வேண்டும். அதாவது, 1' (1;)--0 ஆக வேண்டும். 

(ii) x= by Bod y=f (x (Gost இரண்டாம் நிலை வகையீடு நேர் 

Jo_wurerpsrargrauigsa Conor. ssrougi, f' (by) > 0 

ஆகயிருக்க வேண்டும். 

இவ்விரு நிபந்தனைகளும் பூர்த்தியானால் £() என்பது 

y=f (x) இன் ஒரு மீச்சிறு மதிப்பாகும். 

10.2 மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்களைக் காணல் 

ஏம (1) என்ற சார்பின் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்களைக் காண 

வேண்டுமெனக் கொள்வோம். மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்களுக் 

குரிய %-இன் மதிப்புக்களில் f (x) இன் முதல் வகையீடு பூச்சியமாகு 

மாதலால், 4-7 பஜ வகையீடு செய்து oa =f (x)=0 என்ற 

சமன்பாட்டை அமைத்து, அதன் மூலங்களைக் காண வேண்டும். 

x=a, 0 என்பன 1' (௨)-0 இன் மூலங்களெனக் கொள்க. ஆகவே, 

௨, 1) ஆகியவற்றிற்குரிய f(x) Oo மதிப்புக்கள் மீப்பெரி 

தாகவோ அல்லது மீச்சிறிதாகவோ இருக்க வேண்டும். பின்னர், 

1! பேஜ மீண்டும் வகையீடு செய்து 1'' ஐக் காண வேண்டும். 

£*! (0) இல் 5-௨, 5-0 ஆகிய மதிப்புக்களைத் தனித்தனியே பிரதி 
யிட்டு 1” (2), 1” (0) ஆகிய மதிப்புக்களைப் பெற வேண்டும். இம் 

மதிப்புக்களில் எதிர் அடையாளமுள்ளது மீப்பெரு மதிப்புக்குரிய 

தாகவும், நேர் அடையாளமுள்ளது மீச்சிறு மதிப்புக்குரியதாகவும் 

இருக்கும். அதாவது, ம”(௨)-40: என்றால் 3-8 இல் £(2%) 

மீப்பெரு மதிப்பைப் பெறுகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். 

மேலும் 1 (௨) என்பது £ (%) இன் மீப்பெரு மதிப்பாகும். இதுபோல், 

1” (0) 2.0 என்றால் 5-0 இல் $(2) மீச்சிறு மதிப்பைப் பெறுகிறது _ 
என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் 1(%) என்பது $(0) இன் 

மீச்சிறு மதிப்பாகும். 

எடுத்துக்காட்டாக, 

f (x) =x? + 3x2—9x-+6



என்ற சார்பின் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்கசைாக் காண வேண்டு 

மெனக் கொள்வோம். இருபக்கமும் ௩ ஐக்குறித்து வகையிட்டு, பூச் 

சியத்திற்குச் சமன்படுத்தி, அச்சமன் பாட்டைத் தீர்க்கவும், 

f' (x) =3x?2+6x—9=0 

அதாவது, 3 (x*+-2x—3)=0 

3 (x—1) (x+3)=0 

x=] 4-3. ப 

ஆகவே, 1 8. ஆகிய . மதிப்புக்களில். (2) மீப்பெரு 

மதிப்பையோ அல்லது மீச்சிறு: மதிப்பையோ பெறுகிறது. இப் 

பொழுது, 1' (2) ஐ மீண்டும் ஐக் குறித்து வகையிடவும். 

— -£" (x)=3 (2a+2) =6 (x+1) 

x=1 @ev f" (x) =f" (1) =6 (1+1) =12>0. 

“5 ஐ] இல் (2) மீச்சிறு மதிப்பைப் பெறுகிறது. 

ஆகவே, 7£ (2) இன் மீச்சிறு மதிப்பு--2 (1) -1-4-3--9-6-1 

௮3 இல் 870017 (-8)-6 (31) - 1240. 

x= 8 இல் £(0) மீப்பெரு மதிப்பைப் பெறுகிறது. 

ஆகவே, 1 (5) இன் மீப்பெருமதிப்பு-£ (--3) - -- 27-27 

+27-+-6 =33 

10.3. எண்ணியல் முறையில் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்களைக் 
காணல் 

f(x) இன் அமைப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் மேற்கூறப்பட்ட 

முறையில் 17(2) இன்: மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்கசைக் காணலாம். 
ஆனால் ₹ (0) இன் அமைப்புக் கொடுக்கப்படாமல் அதற்குப் பதிலாக, 
3 இன் சில மதிப்புக்களுக்குரிய f (2) இன் மதிப்புக்களடங்கிய பட்டி — 
யல் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் £ (2) இன் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக் 

களைக்காண எண்ணியல் முறை (௦100071081 0061100) பயன் படுத்தப் 
படுகிறது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள  .பட்டியல் மதிப்புக்களிலிலிருந்து 

முதலில் f(x) இன் அமைப்பைக் காண வேண்டும், பின்னர், மேலே 
- கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறையில் £ (0) இன் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக் 

களைப் . பெறலாம். பட்டியல். மதிப்புக்களிலிருந்து F(x) இன் 
அமைப்பைக் காண ஏதாவது ஒரு பொருத்தமான இடைச் செருகல் 

வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும். . முதலில் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள  மதிப்புக்களுக்குச் சாதாரண  வேறுபாட்டுப் பட்டிய 
..லமைக்க வேண்டும். . ஏதாவது -ஒரு நிலை வேறுபாடுகள் யாவும் 

எ--20
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மாறிலியாகயிருந்தால், நியூட்டனின் முன்வேக வாய்பாட்டைப் பயன் 
படுத்தி £(2) இன் அமைப்பைக் காணலாம். . ஆனால் எந்த நிலை 
வேறுபாடுகளும் மாறிலியாகயில்லாவிடில், கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட் 
டியலில் எந்த இடத்தில் 82) இன் மதிப்புக் குறைந்து கொண்டே 
வந்து கூடத் தொடங்குகிறதோ அல்லது கூடிக் கொண்டே வந்து 

குறையத் தொடங்குகிறதோ அந்தத் திரும்பு மதிப்பைக்  (1மமமம்புத 

value) காண வேண்டும். அத்திரும்பு மதிப்பையடுத்து முறையே 

(25) இன் மீச்சிறு மதிப்போ அல்லது மீப்பெரு மதிப்போ அமைநீ 
திருக்கும். பின்னர், அத்திரும்பு மதிப்புக்குரிய % இன் மதிப்பை 

-ஆதியாகக் கொண்டு வேறுபாட்டுப் பட்டியல் அமைத்து, ஸ்டெர்லிங் 
அல்லது பெஸ்ஸல்-இன் மைய வேறுபாட்டு வாய்பாட்டைப் பயன் 

படுத்தி (2) இன் அமைப்பைக் காண வேண்டும். பின்னர், மேற் 

கூறப்பட்ட முறையில் £(3) இன் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்களைக் 

காணலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரிக் கணக்குகளில் இம் 

முறை நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

மாதிரி 118 

கீழே. பட்டியல் படுத்தப் பட்ட சார்பு 1(2) இன் மீப்பெரு, மீச்சிறு 
மதிப்புக்களைக் காண்க. . 

௧3 0 [ 2 3 4 A 

E(x) i 0 0-25 0 2-25 16-00 56-25 

ப (சென்னை 62 ஏப்., 64 செப்.) 

. முதலில் வேறுபாட்டுப் பட்டியலை அமைக்கவும். 

  

  

x நி) சரியே. Af (x) A? (x) A4f (x) 

0 0 
a 0-25 

1 0.25 —0-50 
—0-25 3.0 

2 0 2-50 . 6-00 
2.25 9-00 

3 2.25 11-50 6-00 
13-75 15-00 

4 16-00 26-50 — 
40-25 

5° 56825 . 
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நான்காம் நிலை வேறுபாடுகள் மாறிலியாகயிருப்பதால், 7 () ஒரு 

நான்காம் படிப் பல்லு றுப்புக் கோவையாகும். ஆகவே, 

நியூட்டனின் முன்வேக வாய்பாட்டிலிருந்து, 

0(9-2(04௧௧7(0)45 2௧௭004 <=) OD) f (0) 

1 = (x—3) A‘ £(0) 

உட உ (௨-1) ௨-2) 
டு 

!) (0.50) + (3) 

x (x—1) (x—2) (x—3) 
24 ©) 

= 040-25 x+—,—_ 

+ 

=0-25 x—0-25x (x—1)+ = (x—1) (x—2) 

+ + (x—1) (K~—2) (x—3) 

இருபக்கங்களிலும் % ஐக் குறித்து வகையீடு செய்யவும். 

f' (0)0-0.25--0.25 (கேட). (4௨4௮) 

கடகி +-29x—6) 

= 0-50 — 0-50x4+-4(3x? —6x+2)+ > (2x8—9x? +11x—3) 

= 0-50 — 0-50x-+-5- (238 — 6x?-+-5x — 1) | 

ப் (0 _ விட 

மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு மதிப்புக்கு 1' (5)0. 

yt, 938 — 6x24+4x=0. 

அதாவது, 2x (x? —3x+2) =0. 

2x (x — 1) (x — 2) =0. 

. x=0, 1,2. 

மேலும், 1” (9-௮ 12.4) 338-6௩2. 

x=0 ஆனால், 7” (0)-220. 

௫-0 இல் 1 (2) இன் மீச்சிறு மதிப்பு (0) - ம்
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x=1 ape, f" (1) =3—64+2=—1<0 

*. x=1 Qodf (x) Qor FOOuG osenj=f (1)=0-25. 

x=2 append, £" (2)=12—124+2=2>0. 
. 2 இல் 1 (2) இன் மீச்சிறு மதிப்பு 7 (2) -0-50--0.50--0, 

மாதிரி 119 

கீழே பட்டியல் படுத்தப்பட்டுள்ள f (x) இன் மீப்பெரு, மீச்சிறு 
மதிப்புக்ககாக் காண்க. 

xX: அவவ 0-5 1-5 2:5 3-5 

f(x); —13-125 —1-875 —0O-375 —0-375 1.875 
் (சென்னை 62 செப்.) 

முதலில் வேறுபாட்டுப் பட்டியலை அமைக்கவும். 

  

  

    

x f (x) Af (x) A%f (x) Af (x) 

—0-5 —13-125 
11-250 

0-5 — 1.875 al 
| 2.250 6 

1.5... 0375 —3 
| —0-750 6 

2-5  —0.375 3 
2-250 

3-5 1-875 

  

மூன்றாம் நிலை வேறுபாடுகள் மாறிலியாகயிருப்பதால், £ (௦) ஒரு 
மூன்றாம் படிப் பல்லுறுப்புக் கோவையாகும். 

a= — 055 ஐ ஆதியாகக் கொண்டு ௦ = கர: என்று 

    

மாற்றி நியூட்டனின் முன்வேக வாய்பாட்டைப் பயன் படுத்துக. 

11 ப 1) 1 0-1) 2) 

6 
f(x)=f(a)+u Af(a)+ —~z—~pA2Ee (a) + A f(a). 

௫ மு எனக் கொள்க. 

இருபக்கமும் ஐக் குறித்து வகையிடவும்.
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d 1 
உம 7 மு “=F ‘(u). 

d,, 

f பட பே F (a) ஆஃ (a) + 
கடக) ம். A? f (a a) | 

மீண்டும் % ஐக் குறித்து வகையிடவும். 

1 4 =a நகர (ய) 

படப் f(a 40 ௧17௫ | 

மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு மதிப்புக்கு 1! (2) -0. 

ட 2 a 
ட [கரடு கா f (a) + eae) - At f(a)| =0. 

Qe a= —0-5; AF (a)=11-250, A* f(a)= —9;3 AS f(a)=6. 

% 11-25 —  (Qu—1) + (8u® ~6u+ 2)=0 

அதாவது, 3u2 — 15u+17-75=0. 

u=154 7 225—213 
6 

154 பட =3.077, 1-923. = 

u=x+0-5 . x=u—0-5. 

். ம-3:077 ஆனால் x =3-077—0-5=2:577 

11923 ஆனால் x =1-923-—-0-5 = 1-423. 

இப்பொழுது, £” ஞ் ule ae +(u-—1) A'f @)| 

= 6u—15. 

-. 1௮9,077 ஆனால், £" (x) =6 (3-077) —15 = 18-462—15>0. 
©. u=3-077 gsbeogi x= 2-577 ஆகயிருக்கும்போது .
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(2) இன் மதிப்பு மீச்சிறிதாகிறது. ஆகவே, 

%-2.577 இல் £(2) இன் மீச்சிறு மதிப்பு-- 

f (a) மறக £ (a) p20) A? f (a) 4 u = (u—2) A3 f (a) 

= — 18+125+(8.077) (11-28) + GOM) OT) (_ 9) 

  

4, 3.077) 2 (1.077) (6) 

= — 13-125 + 34-61625 ~—28-75918 +6-88303 

= —0-3849. 

3 1௨423 ஆகயிருக்கும்போது, 1-- 1.92. 
் ம (x) =6 (1-923) -—15=11-538—15<0. 

11923 அல்லது 1௦423 ஆகயிருக்கும்போது 1 (0) இன் 
மதிப்பு மீப் பெரிதாகிறது. 

x= 1-423 @ob f (x) Bo பெரு மதிப்பு 

= — 13-125 + (1-923) (11-25) a) (—9) 

  

(1-923) பட (=0-077) (6) 

= — 13-125 + 21-63375 — 7-98718 —0-13667 
=0-3849 

மாதிரி 120 

கீழே பட்டியல் .படுத்தப்பட்டுள்ள சார்பு 1(2) இன் மீப் பெரு, 

மீச்சிறு மதிப்புக்களைக் காண்க. 

x: 0.02 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 
f(x): 1-23 0-32 -—0-35 -—0-05 0-08 1-25 1-01 0-00 

(சென்னை ?63 செப்.) 

1 (2) இன் மதிப்பு--0:35 வரை இறங்கிச் சென்று பின் ஏறத் 
தொடங்குகின்றது. ஆகவே, 0-4 இன் அருகே £(2) மீச்சிறு 
மதிப்பைப் பெறுகிறது, மேலும், 1:25 வரை ஏறிக் கொண்டிருக்கும் 

மதிப்பு அதன் பின்னர் இறங்கத் தொடங்குகிறது. ஆகவே, 
%-51-0 இன் அருகே (2) மீப் பெரு மதிப்பைப் பெறுகிறது. "| 

முதலில் மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்போம். 0-4. ஆதியாகக் 

கொண்டு 

  

0.9 என்று மாற்றி வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக் 

கவும்,
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x ou £(@)=F(u) தூலு குழு தருமு ASF (u) 
  

0 2 1.23 

—0-91 

0-2 —1 0-32 0-24 

—0-67 0-73 

0-4 0 035. 0.97 a | RY 

0.30 —1-14 

0-6 1 0:05 0.17 2-35 

0-13 1-2] 

0-8 2 0-08 1-04 — 3-66 

1-17 —2-45 

1-0 3 1-25 — 1-41 3-09 

— 0.24 0-64 

1.2 4 1-01 —0-77 

—1-01 

1-4 5 0-00 
  

நியூட்டன் .ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்துக. 

மை 472 f (x) =F (u) =F(0)+4 [aoe + 51 A? F(—1) 

ia — [2 3 — = 44 ம் 1 18 F ( pei = 15) AF (—2) +. 

இருபக்கங்களிலும் * ஐக் குறித்து வகையீடு செய்க. 

  

_x-a 

~ hh 

du _ il 

‘dx h 
இப்பொழுது, நீயு 

ன, (u)= =F! (u) 
 hf'(x)=F' (u) 

| = DP OTRCY + u AtF(=1) 
3 w—1P ASF (—1)+ A8F(—2) 

1:28 | 2 | 
ee ee A RO) oo 

  

Tor,
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0.30—0.67 3 ur—1f —1-1440-73 
= + 0097 ue | ் | 

ம (௯-1). 

+S பபற 
= —0-185-+0-97u—0-034 (3u2— 1) —0-156u (2u?—1) 
= —0-312u3~—0-102u?2+ 1-126u—0-151 : 

மீச்சிறு மதிப்புக்கு £' (0)-0. ஆகவே, 

0-312u3+-0-102u?2— 1-126u-+-0-151 =0 

அல்லது, 312u3+ 102u2—1126u+151=0 

முதல் தோராயமாக, —1126u+151=0 

if se ௬01342 -॥. எனக் 
1126 கொள்க 

இரண்டாவது தோராயமாக, 

102u®—1126u+ 151=0 

u. (102u—1126) =—151 

அடைப்புக்குள் மப) 01942 என்று பிரதியிடவும். 

1 [102(0-1342)--11261---151 

u (13-6884—1126) =—151 

—1112-3116u=—151 

9 றே 151 ட 

1112-3116 

௬0.1358-- எனக் கொள்க, 

மூன்ருவது தோராயமாக, 

uw (3120?+ 102u—1126) =—151 

இண்டை eh 
312u°+102u—1126 

= I! ee ண் 

312 (0-1358)2+ 102 (0-1358) 1126 
01365... ” 

ல் பூ. e704 
ape ட 0-2... ; 

0-2u+0-4 
0-2 (0-1365) +.0-4 

0-4273 

. Us 

  

|| 

  

vit Be ol 
|
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? 2) இன் மீச்சிறு மதிப்பு-£(0.4278) -1 (01965). 
= —0-35+0-1365 (~0-185) +4(0-1365)2 (0-97) 

+2 (0-1865) [(0+1365)2—1] (—0-205) 
++ ay (0+1365)2 [(0-1365)2— 1] (—1-87) 

= —0-3602 

f(x) இன் மீப்பெரு மதிப்பைக் காண ௨-1 ஐ ஆதியாகக் கொண்டு, 

1-1 . ‘ YR டர : ; 
மு என்று மாற்றி வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும். 

  

x u f(x)=F(u) AF(u) A2F(u) AS F(u) At F(u) 
  

0 a5 1-23 

(0௨91 
0.2 —4 0.32 0-24 

0.67 0.73 
04 —3 —0-35 0-97 — 1-87 

. 0-30 ர 114 

0-6 —2 —0-05 —0-17 2.35 
0-13 1-2] 

0-8 —l 0-08 1-04 —3-66 
1-17 —-2.45 

1-0 | 0 1-25 7 —].4] 3௨09 
— 24 0-64 

1.2 1 1-01 —0-77 
1௨01 

1-4 இட, 0-00 
  

நியூட்டன்..ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டிலிருந்து, 

உர மடி 1 கட்டி ப ர டட 
3u2—1 7 A’ F(—1) + A3 F(—2) 

* உ | 2 | 
qu (2u2—1) | 

12 

1 ௨௨14) 4 ஆ ட படைப் 

த் F (—-2) + 0 ௬௧௨ ௬௧௨ 5௧௪. 

0-24-4117 

1 
ட 2. ச * “௪3 (2u?—1) (3-09) 

= 0-465—1-41u—0-1508 (3u2—1) +0-2575u (2u®—1) 
=0-5150u5—0-4524u2—1.6675u-+0-6158
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மீப்பெரு மதிப்புக்கு £' (2)-0 ஆகயிருக்க வேண்டும். 

5150u3 ~4524u? — 16675u+6158=0. 

  

  

முதல் தோராயமாக, —16675u+6158=0 
. 61568 _ 
» u = TeG75 — 073693. 

ஊரு, 

இரண்டாவது தோராயமாக, 

—4524u? — 16675u+6158=0. 
4524u2 + 16675u=6158 

அதாவது, u (45240) -- 16675) =6158 

ர த் 6158 
் 2522 (0:53699) 16675 

= 0-3356 = Us. 

மூன்றாவது தோராயமாக, 

௨ (51500 - 4524 யூ —16675)= —6158 

ue —6158 
~ 5150 (0-3356)2—4524 (0-3356) — 16675 
= 0-3496 

x = 0-2u-+1=1-0699 © 

௩10699 இல் £(2) இன் மீப்பெரு மதிப்பு-- £ (1-0699)-(0.3496) 
--Q- ‘ ‘ 2 

= 1-25+ (0-3496) | of. oer (1.41) 

as (0-3496) [(0-3496)? —1] [0-64—2.45] 

+3 (0-3496)® [(0-3496)2 — 1] (3-09) 

= 1.3569. | 

மாதிரி 121 
கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருந்து 1 (2) இன் மீப்பெரு மதிப்பினைக் 

காண்க. 

> 1 2 3 4 5 6 7 

f(x): 4774 4968 5104 5183 5208 5181 5104 
| (சென்னை °68 ort.)
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f(x) Gear மதிப்பு 5208 வரை ஏறிக்கொண்டே சென்று பின் 

இறங்கத் தொடங்குகின்றது. எனவே, 1£(2) இன் மீப்பெரு மதிப்பு 

௩-5 ஐ நெருங்கியுள்ளது. ஆகவே, 5-5 ஐ ஆதியாகக் கொண்டு, 

என்று மாற்றி வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும்.   

x— 

u= 
1 

  

1 u £(x)=F(u) AF(u) கிமு A® Fu) At Fu) AS F(u) 
  

1 4 4774 
194 

2 3 4968 —58 
136 1 

3-2. 5104 —57 2 
79 3 —3 

4  ~1 5183 —54 ௨] 
25 2 1 

5 0 5208 —52 0 
~27 2 

6 1 518! —50 
~77 

7 2 5104 
  

நியூட்டன் -பெஸ்ஸல் வாய்பாட்டிலிருந்து, 

F(0)+F(1) |, 
f (x)=F (u) = 5 (u—}) AF (0) 

u (ul) PA®F(—1) + A2 FO) 
+ FI 2 | 
  

பண டடம A? F(—1) 

4 (a) u (ul) (a= 2) 7 AT F(—2) FAtR(—1) | 3 | 

இரு பக்கங்களிலும் 3 ஐக் குறித்து வகையிடவும். 

21 (9-7 லு ௫௫) 4" [ காட்டி காடு ] 

6u2—6u+1 

12 

  

27 (--.........அ
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_ Qu—1f —52—507 , 6u2—6u++1 
= 275 2 | i 

= 27-2 (2u— 1) +e (6u2— 6u-++1) 

மீப்பெரு மதிப்புக்கு 1' 2)-0 ஆகயிருக்கவேண்டும். 

0 ஜ் (ே- 1) 4-2” (602-604 1) 

O= —162~—153 (2u—1) + 6u2—6u+1 

6u?—312u—8 =0 

3u2— 156u—4=0 

  

  

u=—0-02563 

x =5—0-02563 
= 4.97437 

. x=4-97437 Qed f (x) Geir BGG wiry =f (4-97437) 
=F (—0-02563) 

ens + (—0-52563) (—27) 

(~0-02563) (—1-02563) r—52—50 pes [| 
0-02563) (—0-52563) (—1-02563 4. (002563) ( ட் 1 ( _ஐ......... 

=5195-+ 14-19201—0-67050—0-00461 
= 5208-5169 

மாதிரி 122 
3x4+—4x3—6x2—24x+] என்ற சார்பிற்கு 31 1 அக்கும், 

௩ 25க்குமிடையே 0-1 gn இடைவெளி மதிப்புக்களில் ஒரு 
வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும். பட்டியல். படுத்தப்பட்ட 

மதிப்புக்களிலிந்து % இன் எந்த மதிப்புக்கு அச்சார்பு மீச்சிறு மதிப் 

பைப் பெறுகிறதென்பதையும் அந்த மீச்சிறு மதிப்பையும் காண்க. ! 

(சென்னை 66 செப்.) 

f (x) =3 x4—4x3—6x2—24x4 1 | 1 

£ (1-5) =3 (1-5)* —4 (1-5)®—6 (1-5)?—24.( 1-5) + 1 = —46-8125
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‘@QasiGurcrg f(1-6)= —49-4832;  f (1-7) =—51-7357; 

£(1-8)=—53-4752; f (1-9) = —54.5997 ; 
£(2-0) =—55-0000; £(2-1)=—54.5597; 

f (2-2) = —53-1552; f (2-3) =— 50-6557; 
f (2-4)= —46-9232; f (2-5) =—41-8195. 

இம் மதிப்புக்களைக் கொண்டு கீழ்க்கண்டவாறு பட்டியல் 
அமைக்கவும். 

(3) இன் மதிப்பு --55:0000 வரை இறங்கிப் பின் ஏறுகிறது, 

ஆகவே, 5-2 இன் அருகில் 7(2) மீச்சிறு மதிப்பைப் பெறுகிறது. 

ஆகவே, 3%-2ஐ ஆதியாகக் கொண்டு க் என்று. மாற்றி 

வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும். 

  
  

  

  

  

x ui f(x)=F(u) AF(u) கிய கய) கிழ. 

15. --5 -46.8125 
--2-0707 

1-6 --4 49,4632 0-4182 
—2-2525 0.0948 

1-7 —3 —51-7357 0-5130 0.0072 
—1-7395 0-1020 - 

1-8 —2 —53-4752 0-6150 _ 0-0072 
—1-1245 0-1092 

1-9 1 -—.54-5997 0-7242 0-0072 
—0-4003 0:1164 

2-0 0 —55-0000 0 +8406 0-0072 
0-4403 Q- 1236 

2-1 1 —54-5597 0-9642 : 0-0072 
: 1-4045 0-1308 
2.2 2 +53-1552 1-0950 0.0072 

2. -4995 ் 0: 1380 
23. 3 —50-6557 1-2330 0-0072 

3 +7325 0:1452 
2-4 உ. 40.9232 1-3782 

- 51107 
2-5 5 418125 

நியூட்டன் ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டிலிருந்து, ' 

0 1 (1 , 

அபி 11: ARE (—1 3% (2 u (2u3—1 

+ ee acne 208 Bee Ste



318 எண்சார் கணிதவியல் 

1! 0-0 என்று சமன்படுத்தி, பட்டியலிலிருந்து மதிப்புக்களைப் 

பிரதியிடவும். 

  

ச (0), டன் 0_0:4403-0:4005 084062 ~ [0-1236-+0-1164 | 
2 12 

2u2— 1 eet (00072) 

=0-0200 + 0-8406u +0-0200 (3u2?—1)+0-0006u (2u2—1) 

அதாவது, 0-0012u3 + 0-0600u2-+0-8400u=0. 

ASteugsi, 12u3+600u?+ 8400 =0 

். ௩௮0 (மற்றவை கற்பனை மூலங்கள்) 

10 என்றால் 5--2.0. 

*. x=2-0 @obd f(x) Qo மதிப்பு மீச்சிறிதாகிறது. 

f(x) Qor FAM) oHen =f (2-0) =—55. 

பயிற்சி 24 
1. கீழே பட்டியல் படுத்தப்பட்ட சார்பின் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்களைக் 

காண்க. ் 

xs —2 ர் 0 1 2 3 

y: 54 41 10 —27 —58 71 

2... பட்டியல் படுத்தப்பட்ட ஒரு சார்பின் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்களைக் 

காணும் முறையினை விளக்குக, கீழே பட்டியல் படுத்தப்பட்டிருக்கும் சார்பு 

9 இன் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்களைக் காண்க: 

Xt —2 ர் 0 ந் 2 3 4 

ர 2 —0-25 0 —0-25 2 15-75 56 

(சென்னை *60 ஏப்., 64 ஏப்.) 

3. கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ள சார்பு, ஃ இன் எந்த மதிப்புக்களுக்கு மீப் 

பெரு அல்லது மீச்சிறு மதிப்பைப் பெறுகிறது என்பதைக் காண்க, % இன் ௮ம் 
மதிப்புக்களுக்குரிய சார்பின் மதிப்புக்களைப் பெறுக. 

பத 4 0 0.2 0-4 0-6 0-8 

f(x): 4-000 22-488 39.584 55-336 69-792 

4, கீழே பட்டியல் படுத்தப்பட்ட 9 இன் மீப்பெரு, மீச்சிறு மதிப்புக்களைப் 
பெறுக. ; 

Ks 0 1 2 3 4. °° 5 

7 0 0-25 0-10 —0-20 0 8-0. 

(சென்னை *60 செப்.)
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5. கீழ்க் காணும் பட்டி யலிலிருநீது 1(2) இன் மீச்சிறு மதிப்பினக் காண்க. 

x: 0 1 2 3 4 5 

f(x): 58 43 40 45 52 60 
(சென்னை *68 செப்.) 

6. கீழே பட்டியல் படுத்தப்பட்டுள்ள சார்பு 1(2) ஆனது % இன் எந்த 

மதிப்புக்கு மீச்சிறிதாகிறதென்று காண்க. 

x: 3 4 5 6 7 8 

f(x): 205 240 —~—259 -—262 250 -—224 

சென்னை °69 Gets.) 

7... கீழே. கொடுக்கப்பட்டுள்ள சார்பு * ஆனது % இன் எந்த மதிப்புக்கு மீச் 

சிறிதாகிறதென்று காண்க : | 

si 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 

y: 0-918 0-898 0-887 0-886 0-894 0-909 

(சென்னை ”69 ஏப்.) 

8. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து £(1) இன் மீப்பெரு மதிப் 
பினைக் காண்க 

Xt 0.4 0-6 0-8 1-0 1-2 1-4 1-6 1-8 

f(x): —3-26 —0-82 0:35. 1-38 2:02 0-65 0.02 —0-20 

(GQesir20r °63 aris.) 

9. கீழ்க்காணும் பட்டியலிலிருத்து 1(%) இன் மீச்சிறு மதிப்பைத் தோராய 
மாகக் காண்க. 

அட: 0 1 2 > 4 5 6 7 8. 9. 

f(x): 890 . 844 769 668 541 389 401 462 . 495 530 

(சென்னை 07 ஏப்.) 

10. 1 (ய) 5740-11 என்ற முப்படிச் சார்புக்கு ௩-2 க்கும் 5-3 க்கு 
மிடையே 0-1 சம இடைவெளி மதிப்புக்களில் ஒரு வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைத்து 

2-5 ஐ நெருங்கிய % இன் எந்த மதிப்புக்கு £(1) மீச்சிறிதாகிறதென்பதைக் 
காண்க. அச்சார்பின் மீச்சிறு மதிப்பையும் காண்க, 

(சென்னை ₹65 ஏப்.)



11. எண்சார் தொகையிடல் 
(Numerical Integration) 

11.1 ampumss Ogrms (Definite Integral) 

f (x) storm OSrmsul. sade (integrable) sriIMeors aHgia. 
JS f(x) dx என்பது 1020) இன் வரையறாத் தொகை (indefinite 

1௦(621௨1) யைக் குறிக்கும். இவ்வரையருத் தொகையை 7 (x) என்று 

வைத்துக் கொண்டால், 

JS £ (x) dx=F (x) 

ஆகும். £ (0ிஐத் தொகை சார்பு (integrand) என்று அழைக்கிறோம். ' 

3-2, 3-1) ஆகிய மதிப்புக்களுக்குரிய 1 (2) இன் மதிப்புக்கள் 

முறையே? (2), 1 (5) ஆகும். இம்மதிப்புக்களின் வித்தியாசமாகிய 
F (b) —F (a) என்பது 3-3 முதல் 5-0 வரை f(x) இன் வரையறுத்த 
Qsrme (definite integral) எனப்படுகிறது. இவ்வரையறுத்த 
தொகை 

ழ் f (x) dx 
a 

என்று குறிக்கப்படுகின்றது. ஆகவே, 

1) 
JS’ £ (x) dx=F (b)—F (a). 

F (b) —F (a) என்பது 1? ம) இன் இரு மதிப்புக்களுக்கிடையேயான 
வித்தியாசமாகும். இவ்வித்தியாசம் வழக்கமாக 

[F @} 
என்று எழுதப்படுகிறது. : இதில் 5 என்பது மேல் எல்லை (upper 

~ limit) என்றும் ௨ என்பது கீழ் எல்லை. (1௦. 1ம்) என்றும் 

அழைக்கப்படுகின்றன.. ஆகவே, 4: f (x) 0% என்ற வரையறுத்த
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தொகை காண முதலில் 110) என்ற அதன் வரையருத் 
தொகையைக் காண வேண்டும். பின் 3-இன் மேல், கீழ் எல்லை 
மதிப்புக்களாகிய 5, ௨ ஆகியவற்றை F (2) இல் தனித்தனியே 

பிரதியிட்டுக் கிடைக்கும் மதிப்புக்களாகிய % (6), 1 (௨) ஆகியவற்றி 
லிருந்து வேண்டிய வரையறுத்த தொகையை F (b)—F (a) sterpy 

காணலாம். இது தொகை நுண் கணிதத்தில் (Integral Calculus) 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறையாகும். ஆனால் இம்முறையை எல்லாச் 

சார்புகளுக்கும் பயன்படுத்த இயலாது. ஏனெனில், ஒரு சார்பின் 

வரையருத் தொகையையே காண முடியாவிடில் அல்லது £ (2) இன் 

அமைப்புக் கொடுக்கப்படாமல் அதன் பட்டியல் மதிப்புக்கள் 

கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் வரையறுத்த தொகையை இம் 

முறையில் காண முடியாதென்பது நன்கு விளங்கும். ஆனால் 5, 5 
ஆகிய எல்லைகளுக்கிடையேயுள்ள 3-இன் மதிப்புக்களுக்குரிய 

b 
12) இன் மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் 7” 72) இன் 

மதிப்பை எண்சார் முறையில் காண முடியும். இவ்வாறு பட்டியல் 

படுத்தப்பட்ட ஒரு சார்பின் வரையறுத்த தொகையைக் காணும் 

(pops storgri Osromaudtod (Numerical Integration) srsirmy 
பெயர். இங்கு விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற எண்சார் தொகையிடும் 

முறைகள் யாவும் செயல் முறையில் மிகவும் பயன்படுவதோடு 

நடைமுறை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும். 

11.2 எண்சார் தொகையிடல் (14மா சர்வ integration) 

ஒரு சார்பின் : பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து அச்சார்பின் 

வரையறுத்த தொகையைத் தோராயமாகக் காணும் மூறைக்கு 

எண்சார் தொகையிடல் என்று பெயர். இம் முறையில், கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள தொகையீட்டு இடைவெளி (1ரகா1௪] ௦7 ரர் ஜாக*100) யைச் 

சம இடைவெளிகளில் பல. சிறு சிறு இடைவெளி (sub-interval) 

களாகப் பிரித்து, ஏள்தாவது ஒரு இடைச் செருகல் வாய்பாட்டின் 

மூலம் காணப்பட்ட 10) இன் அமைப்பினை ஒவ்வொரு .சிறு இடை 

வெளியிலும் தொகையிட்டு, இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட எல்லாத் 

தொகைகளையும் கூட்டி மொத்தத் தொகையைக் காண்கிறோம். 

இவ்வாறு காணப்படும் தொகையின் மதிப்புத் தோராயமாகவே 

யிருக்கும். ஆனால் சிறு இடைவெளிகளின் எண்ணிக்கையை 
அதிகப்படுத்துவதன் மூலம் தோராய மதிப்புத் துல்லியத்தை 

நெருங்குமாறு செய்யலாம். இடைச் செருகல் வாய்பாட்டின் மூலம் 

b 

பெறப்படும் £(2) இன் அமைப்பினைக் கொண்டு 7100) இன் 
ல் 

தோராய மதிப்பினைக் காண. $(20) இன் பட்டியல் மதிப்புக்களாலான 

er—21
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வாய்பாடுகள் பல நிறுவப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய வாய்பாடுகளுக்கு 

பரப்பு காண் வாய்பாடுகள் (பகம்க7மா6 17௦000௦1௧௦) என்று பெயர். 

11.3 பரப்பு காண் வாய்பாடுகள் (0ய௨0க1ய:௦ 1/0ாயயிக௦) 

“தொகைச் சார்பாகிய £(2) சம இடைவெளியில் பட்டியல் 
படுத்தப்பட்டிருந்தால், நியூட்டனின் மூன்வேக வாய்பாட்டைப் 
பயன்படுத்தி 16) இன் அமைப்பினைப் பெறலாம். இப்பொழுது, 

f (x) ஐ (a, 5) என்ற இடைவெளியில் தொகையிட வேண்டுமெனக் 
கொள்வோம். இடைவெளி (8,%௦)யை 1 இடைவெளியுள்ள n Am 
சம இடைவெளிகளாகப் பிரிக்கவும். ஆகவே, 8-1. ஆகும். 

8-ஐ ஆதியாகக் கொண்டு ம = என்று மாற்றுக, 

இப்பொழுது, %--௨ ஆனால், ॥-0 ஆகும். 

3-9 ௨-1) ஆனால், பு ஆகும். 

ஆகவே, தொகையீட்டு இடைவெளியாதிய (a, b) என்பது (0,%) 
ஆக மாறுகிறது. 
மேலும், ௨-1, 

~ dz=h du, 

b n 
yaGe, f f(x) dx=h f f(a+hu) du sarm மாறுகிறது. 

a ௦ 

ஆனால், நியூட்டனின் apres ae 

£ (x)= f(a-+-hu) 

ae 1) 

  

Flat pra Flat2 Ga) prea 

டடம a atta 
  ம oe) ம லு ப ப 

ஆகவே, Sf f(x) dx=h J'f (a+hu) du 

| Sb SE) +UAt(a) +4 மடு ௧௭0 ஓ 
+4 (u3—3u2+2u) A3 f(a) A + vz (ut—6u8+-1lu2—6u) A‘ f(u)+... «dus
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ப்ட் 1 [மம் 02 
11௩292 ௧869-23-4௫) 4789 

ம் ut tu) AS f(a) 
ies 614 

“pe 8 1 எ ல்ய 8 
tag(s — gets su) A £ (U)+4 seer | 

அதாவது, 

காட்ற 

ர் f (x) dx=h [உலக f(a) +3(F 4) A? f(a) 

4+ (2 ns4nt) seca) 
6\ 4 

மராம் 3 11 5 50 4 heal 5 வா் +n But) A (க) -1 2௬௧௧ | 

இதுதான் சம இடைவெளிப் பட்டியலுக்கான பொதுவான 

பரப்புகாண் வாய்பாடாகும். இவ் வாய்பாட்டில் க்கு 1, 2, 3... 

ஆகிய மதிப்புக்களை அளித்துப் பல பரப்புகாண் வாய்பாடுகளைப் 

பெறலாம். 

11.4 கோடகம் சார்ந்த விதி (Trapezoidal Rule) 

xma, ath, a+2h,...., (a-+nh) என்ற மதிப்புக்களுக்குரிய 

y=f(x) என்ற தொகைச் சார்பின் மதிப்புக்களை Yor Vis Yor- ++ +> Yn 

எனக் கொள்க. . வரைபடத்தில் (படம்: 17) இந்த (௦-1) நிலைத் : 

தூரங்களும் சம இடைவெளிகளிலிருக்கும். 

பொதுவான பரப்புகாண் வாய்பாட்டில் 1 எனக் கொண்டால், 

(௨, ௨10 என்ற இடைவெளியில் £ (2) இன் தொகை கிடைக்கும். 

அதாவது, f° f(s) dx=h[ f(a) +4A8(a)] 

apne, F(a)=yos A f(a)=Ayo=(y1—yo) 

Sf FGs dx=b Lye + 301-90] 
= $h[2yotyi—yo] 
= $h (yot+yi) | 
 சரிவகம் &ட நட 1; கட இன்: பரப்பு.
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இது போன்று, (&-ட1, 8-2) என்ற இடைவெளியில் பரப்புகாண் 

வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி £ (2) ஐத் தொகையிடவும். 

  

  

                    
        
  

0 பூ. x 

bo by bo Ln 

ee ச 
d 38 ரு 
ம ரு ர ர் 
HK OR + 

படம் 17 

a+2h . A 
at f (x) dx=$ h (yityo)=eifleaeih Ay Ly Le Ag. 

a 

+3h | 
இவ்வாறு 7 7 (x) dx=i h (yo+y3)=iflaieib Ag Lg Lg Ag. 

உ 

ட த த ரர ரர ர ர ர இ ர ட ட ர ந த ம ம த த த ம 

a--nuh 

J f(x) dx=$h (௨௩-97 = Fifieueib Ay-3 Ly-y Ly An. 
a-+(n-2)h 

மேற்கண்ட தொகைகள் யாவற்றையும் கூட்டுக. 

ath at+2h உரம் 

f f (x) dx-+ ர் £ (x) கெ... ௮ம் ர் f (x) dx 
& ath ் at@—Dhb. 

=hh (yotyi) +4 B (yitya) + ree cee eee FEB (yn +Yn)
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அதா வது, 

கறு 

1(20) 88--1 [5 (0132-9... +yn-1)] 

௪ எல்லாச் சரிவகங்களின் மொத்தப் பரப்பு, * 

கறு 

ஆனால் ர் 8090௯ என்பது ஏர) என்ற வளைவு, 3%-அச்சு, 

a 

7௦9, ஆகிய நிலைத் தூரங்கள் கவன் ஆகியவற்றிற்கிடையே 
யுள்ள 011, Ay என்ற பரப்பளவைக் குறிக்கும். மேலே பெறப் 

பட்ட வாய்பாடு இப் பரப்பினை எல்லாச் சரிவகங்களின் மொத்தப் 
பரப்புக்குச் சமம் என்று காட்டுவதால், அவ் வாய்பாட்டிலிருந்து 

பெறப்படும் f(x) இன் தொகையீடு தோராய மதிப்புடையதாகவே 

யிருக்கும். ஆயினும், சம இடைவெளித் தூரமாகிய நஐ மிகச் 

சிறியதாகக் குறைப்பதன் மூலம் இத் தோராய மதிப்பைத் துல்லிய 

மாக்கலாம். 

மாதிரி 123 

கோடகம் சார்ந்த விதியைப் அன்பிற் இடைவெளியை 

9 சிறு உ௰ம இடைவெளிகளாகப் பிரித்து ட் கவலை ் இன் மதிப்பைக் 

காண்க. 

Qaig, a=l,a+nh=10,n=9 « h=1. 

ஆகவே, சிறு இடைவெளிகளின் எல்லைகள் 1, 2,3,........ » 9, 10 

ஆகும். 

1 y=f(x) = > 

701(1)-13 yr=f(2)=4$s yg=f(3)=43 ys=f(4)=4; 
ys=f(5)=33 ys=f(6)=$s ye=f(7)=43 yr=f(8)=4; 
yYs=f(9)=$s yo=f(10)=yh- 

deny [3 க்கக் பத் கரக சண 70) ] 

॥ 

1[* (10 டத +4) ] 
4 (140-1) -+0-5-0-3333-+-0-25-10-2 +.0+1667 
sae +0+1428-+0-1250-+0-1111 

||
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கோடகம் சார்ந்த விதியைப் பயன்படுத்தி [' Sin 9d @ Qeir 

0 
$ 

மதிப்பைக் காண்க. 

இங்கு ௧-0, a--nh => ச 

இடைவெளி (௦4) ஐ 9 சிறு சம இடைவெளிகளாகப் 

பிரிக்கவும். 

T 
ட உ கரத = 0-17453 

ஆகவே, சிறு இடைவெளிகளின் எல்லைகள் : 0, ட்) , ட் , 

ae ee igo ‘5 

அதாவது, 0, 10, 20, 305... , 90°. 

. மீ() 5107. 

Yo = £(0°) = Sn 0? = 0°s yg = Sin 90° = 1 

 $(yotys) = $(O+1) = 0-5. 

Yi. = ‘Sin 10° =: 017365 ட 

yg = Sin 20° = 0-34202' 
Ys = Sin 30° = 0-50000 

ya = Sin 40° = 0.64279 | 
yg = Sin 50° = 0-76604 — 
yg = Sin 60° = 0-86603. 
ஏட = Sin 70° = 0.93969 
Ys = Sin 80° = 0-98481 » 

மாரு... 979- 519503 

ஈ/2 ் 

“ f Sin 9d 8 = hE (yotye)-Hyrtyet.. +++ s+ye) J 
0 , ர 

॥ 

  

- 0.17453 [0.5-5.19505] - 
 0.1745 (5.69509) - 
— 0.99990 se
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கோடகம் சார்ந்த விதியைப் பயன்படுத்தி தொகையீட்டு 

இடைவெளி (18096 ௦01 1046ஜக110௦0)யை நான்கு சிறு சம இடைவெளி 

1 
d 

களாகப் பிரித்து f [pgh=0-7828 என்று காட்டுக. அதன் மூலம் 

0 

z இன் தோராய மதிப்பைப் பெறுக. 

(சென்னை, பி, இ. ?67) 

Qagea=0,n=4,a+nh=1 « h=1/4=0-25. 

MBMsCa!, Qont_Gouafl stedevacir: 0, 4, 2, 3, 1. 

1 
9100-12: 

90 1(0) 1 
yi=f (1)=2=0-5 

+ (yotys) =3(1 + 0-5) =0-75 
yi=f (3) =3$ =0-94118 
ya=f (3) 4 -0.80000 
ys=f (3) =4$=0-64000 
  

. yatyatys =2-38118 

1 

{ ர] (yortys) +(yitya+ys) 1] 9௮ 4 1+x2 3 4 3 

=1 [0-75+2-38118] 
=+ (3-13118) 
= 0-7828 

  

3. j 

dx 1 ௱ aT 
i = -1 — சட வன் —1 சக் வலய கை == ஆனால் ர் Tad [tan | tan! I—tan—1 0 Z 0 4 

0 

= ணன் சு ் 07828.
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11.5 சிம்சனின் 1-ஆவது விதி (510505 006-1/1ரம் Rule) 

பரப்பு காண் வாய்பாட்டில் ௦-2 என்று பிரதியிட்டால், 9, ந 

உ என்ற மூன்று நிலைத்தூரங்கள் கிடைக்கின்றன. 

youf (a), yi=f(ath), yo=f (at 2h) 
ஆகவே, 703) இன் இரண்டாம் நிலைக்கு மேற்பட்ட நிலை 

வேறுபாடுகள் யாவும் மறைகின்றன. 

காஜ 
23 ட ர் ft) dach E Fla)+2 Af() 

lf இ (2௮ 
=h[2yo+2 AyottA? yo] 
=h [ 2yo+2 (yi—yo) +3 (ya—2y1+Yo) J 

h 
=3 | vot4yrtye| 

இது மூன்று நிலைத் தூரங்களுக்கு சிம்சனின் விதியாகும். இவ் 

விதியை அடுத்தடுத்த மூன்று நிலைத்தூரங்களுக்குப் பயன்படுத்தவும். 
a+4h 

( f(x) dx =3 | vet4ye+y:] 
a+9h 

a+ 6h 

f f(x) dx = (ரர 

a+4h 

11 ஒரு இரட்டை யெண்ணானால், 

a-+nh h 

f(x) dx = 3 Yast yas ar va | 

a+(n-2)h 

மேற்கண்ட தொகைகள் யாவற்றையும் கூட்டுக. 

atnh 
h 

ர் f(x) dx = J (votya) +4 (Yi + Ys+ Ys-bes + Yn-1) 
ல 

| 42 at yetyet = tyes) | 
இது சிம்சனின் விரித்தெழுதப்பட்ட 4 ஆவது விதியாகும்.
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இவ்விதி கோடகம் சார்ந்த விதியைவிட £ (௨) இன் தொகைக்குத் 
துல்லிய மதிப்பைத் தருகிறது. ஆனால் தொகையீட்டு இடை 

வெளியை இரட்டையெண்ணிக்கையுள்ள சிறு இடைவெளிகளாகப் 

பிரிக்க முடிந்தால்தான் இவ்விதியைப் பின்பற்ற முடியும். 

11.6. சிம்சனின் 2-9,0151 as) (Simpson’s three-eighth’s Rule) 

பரப்புகாண் வாய்பாட்டில் 3 என்று பிரதியிட, yo, y1s Yas Ys 

என்ற நான்கு நிலைத்தூரங்கள் கிடைக்கின்றன. ஆகவே, 

9 1 9 
] 809 ஷம்] 80-௧3 42 9] கர 

a 

1/81 
அர்ட்ட்ட 3 (2749) vo | 

9 9 
=h 84 ௮0 40 29130) 

3 
+> (ys— 3ya+3y1—yo) | 

“ein ttn torrn 

h 

s
i
s
 

o
e
 

[ yor 3yi+ Sya+ ys | 

இது சிம்ஸனின் $ ஆவது விதியாகும். இவ்விதியை அடுத் 
தடுத்த நான்கு நிலைத் தூரங்களுக்குப் பயன் படுத்தவும். 

a+6h 3 

டன அப கங்க 
a-+3h 

a+9h 
3 

f (x) கெ h | Yet3yit3yg+ yo 

SESE HERES EEH EE SEE ES ESEH HH SHEE SEER EE EEE RESO EERE SESE 

ு ஆனது 3 இன் மடங்கானால், 

at+nh 

f f (x) dx =—-h [௦3 Ya-at3 Yn-1t va 
(atn—syn
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மேற்கண்ட தொகைகள் யாவற்றையும் கூட்டவும். 

a-+nh ; 

. 3 
J F(x) d,= gb [044943 (yatyat Yat Yot 
ல் 

“39௫0-2 (நிதந் ௨௨ 4௯9] 

இது சிம்சனின் விரித் தெழுதப்பட்ட & ஆவது விதியாகும். 

சிறு இடைவெளிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்தும் அதற்கு மேற் 
பட்ட ஒற்றை யெண்ணாகயிருப்பின் சிம்ஸனின் இரண்டு விதிகளையும் 
சேர்த்துப் பயன் படுத்தலாம். முதலில் சிம்சனின் & ஆவது விதியை 
ஒரு தடவைப் பயன்படுத்திப் பின் மீதியுள்ள இரட்டை 
யெண்ணிக்கையுள்ள இடைவெளிக்கு சிம்சனின் ழ ஆவது விதியைப் 

் பயன் படுத்தலாம். 

மாதிரி 126 

எண்சார் தொகையிட சிம்சனின் விதியை நிறுவுக, இவ் 
விதியைப் பயன்படுத்தி கீழே பட்டியல் படுத்தப்பட்ட சார்புக்கு: 

6 

ர் 9 0 இன் மதிப்பைக் காண்க. 
0 

xi. 0 I 2 3 4 5 6 

0. 0:45 4-96 25.41- 81-84 195.25 373.20 

(சென்னை *62 ஏப்.) 

இங்கு சார்பின் 7 மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஆகவே, சிறு இடைவெளிகள் 6 ஆகும். இது இரட்டையெண்ணா 
கையால் சிம்சனின் 3 ஆவது விதியை மும்முறைப் பயன்படுத்துக. 

6 ் 

h 
a f y dx=3| (Yotys) +4 (vat ys+yYs) +2 (yat-ys) | ் 

=+ (0+ 373-20) +-4(0-45-4+25-41 4+ 195-25) 

42 (4-96-+81-84)
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= | 373-20+884-44-4178-60 

ஆப 
=3 
= 477-08 

[1481-24] 
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ஒரு ஆற்றின் அகலம் 80 அடி. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 

பட்டியலில் ௩ என்பது ஆற்றின் ஒரு கரையிலிருந்து ஆற்றின் 

குறுக்கேயுள்ள தூரத்தையும், & என்பது அந்த இடத்தில் ஆற்றின் 
ஆழத்தையும் குறிக்கிறது. 

x: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

0: 0 4 7 9 12 15 14 8 3 

ஆற்றின் குறுக்கு வெட்டுப் (01:088-8601101))-: பரப்பை த் பருக்கை 

காண்க. 

(டெல்லி ₹61) 

இங்கு ஆற்றின் அகலம் 8 சம இடைவெளிகளாகப் பிரிக்கப் - 

பட்டுள்ளது. ஆகவே, சிம்சனின் 4 ஆவது விதியை ரட் முறை 

பயன் படுத்தவும். 

ஆற்றின் ஆழம் 8-7 எனக் கொள்க. 

10 அடி. 

81 80 

ஆற்றின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு“ ] y dx =f y dx 

6 0 

BT ty, + ys) +4(yi-tys + ys+ yz) + 2(372- 74 199] 

|] பு (0-+3)-+4 (4-19-15 +-8)-12(7-+12-+ 14) 

e
e
e
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எண்சார் கணிதவியல் 

எல்லை இடைவெளியை 9 நிலைத் தூரங்களால் சிறு இடைவெளி 

  

2 
. ; ‘ dx ‘ களாகப் பிரித்து சிம்சனின் விதியைப் பயன் படுத்தி [ fis இன் 

0 

மதிப்பைக் காண்க, 

(ஆந்திரா எம். எஸ்ஸி. 63) 

இடைவெளி (0, 2) ஐ 9 நிலைத் தூரங்களால் பிரிப்பதால், 8 சிறு 

சம இடைவெளிகள் கிடைக்கும். 

    

2 [ 

2-1 

₹ இன் மதிப்புக்கள்? 0,1,2,2, 2, 2, 7, 2 

1 4 டடம 3. 
012 கோப்பர -த? = Tipe =F? 

4 1 4 2 4 1 
Ya= 55 3-5 Ve= Qs Ye =H Gr= ji’ “=F 

2 d hk 

( i #1 (yotys)+4 (yitys+ystyz1)+2(ya+ys+ ye) 2 

1/4 I 4 4 4 4 
=| (1 tg)ta(gt 7 +3 +47) 

2 [ Z 
“+4 (ste 

ai vt 

~ 12 

2 +) | 

| 1.3333 + 4(0-8 + 0.5714 -+0+4444 + 0.3636) 

+ 2 (0-6667 + 0-5000-+0-4000) | 

= jg | 1-933-+8-717643-1384 | 

= [13.1843 = 7p 13-1848] 
. =I-0 0987
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1 
2 s d 2 ஏழு நிலைத் தூரங்களாக் கொண்டு f Tae ஐத் தோராய 

0 

மாகக் காண்க. 

(சென்னை 168 ஏப்,) 

நிலைத் தூரங்கள் 7. ஆகையால் சிறு சம இடைவெளிகள் 6. 
6 மூன்றின் மடங்காகையால் சிம்சனின் $ ஆவது விதியை இரு 

முறைப் பயன் படுத்தலாம். இங்கு] - = 

X Gor oHctnjsaor: O, 3, 2, 2, 4, 2, 1. 

18 9 2 9 18 
youl, y= 75> meas Vege eg: ve 

1 

d 3 
* JS a= [ (vot ¥6) +8(-+¥a+ y+ Ve) +2099) | | 

3 1 1 18 9 a 18 
=33| (1+ 3) 43 (ஈழ 17 a) 

ee [1-3988+-3(0-0474 +.0.8182-+0-5294 ॥ 16 

= 0-4186) +1-33 | 

ral 1-333-+8-1408-+ 1.3333 | 

1. 
16 

= 0.6755, 

[| | 10-8074 |



334 ன க ப எண்சார் கணிதவியல் 

மாதிரி 130 

(6-2) 4-3 என்ற வளைவுக்கும் 3-அச்சு, ௧-1, 3-2 என்ற 
நிலைத்தூரங்கள் ஆகியவற்றுக்குமிடைப்பட்ட பரப்பளவை 10 நிலைத் 

  

தூரங்களைக் கொண்டு காண்க. — (சென்னை ?62 செப்.) 

(x+2) y=3 

= 
y= x-++2 

9 2 2 

ஆகவே, வேண்டிய பரப்பு - f ¥dx= f கடத dx. 

1 i 

மொத்த நிலைத்தூரங்கள் -10, ., மொத்த சிறு இடைவெளிகள் --9, 

ஆகவே, சிம்சனின் 5 ஆவது விதியைப் பயன்படுத்தவும். 

இங்கு ௩-3. ஃ %இன் மதிப்புக்கள் Loge geet, 

ப 15 16 17 வ ட யயட வ 2, 
9° 9 9 

Q 
| 3 3 
": ர் உதக ஓர் | சர்ரடு40 (vartyatyetystyrtya) 

1 a 

+2 (ya-tys )|
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3. 3\ 9/27 ,27 ,27 27 27 27 
= 3 3| (1+ ) *5(ஐர்ஐ ரஜ ரஐ) 

+2(j9+m) | 
ட் 1 .75-3 (0.9648-_0.9810-.0.8710-.0.8487 
34. 

|| 

++0-7941-+0-7714) + 2(0-9000-+.0-8181 )| 

_ a ட .7500 + 15-5285 +3 3.4362 | 

0-8630. Il 

மாதிரி 137 

இடைவெளி (1,2)ஐ 5சிறு உம இடைவெளிகளாகப் பிரித்து 

[ இன் மதிப்பைக் காண சிம்சனின் விதியைப் பயன்படுத்துக. 

ட 
(டெல்லி எம். ஏ. ₹66) 

இங்கு h=1/5. 

. வத 6 7 8 9 
௩ இன் மதிப்புக்கள் : 1, த த எத ரச 2 

=f (aja. y= ஐ 

ie ee 
You 15 மட ர 94 77 

ட டக. _1 
78-53 374 4 ““3 Yeo 9 

முதலில் 30, நட 93% ஆகிய மூன்று சிறு இடைவெளிகளுக்கு 
சிம்சனின் $ ஆவது விதியைப் பயன்படுத்திப் பின்னர், $% Yas Ys 

- ஆகிய இரண்டு இடைவெளிகளுக்கு சிம்சனின் 3 7 ஆவது விதியைப் 
பயன்படுத்துக. 

I, [52 (ன்னா (yi +ya) |
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5 1 5 5 5 “dalle 8)eo(E +) 
ene 1-6250-+-4.6428 | 

Z0 
_ 047006 

ன ந 
9 == g| sty) +4 ys! 

8/5 

1/sr/5 .1\ , 20 
-F[(eta)to] 
_ = [0-6250 40-5000 ++ 2.2222 

— 0.2232. 

9 

ள் ர =f a =1,+1, 
x 

1 

- =0-47006 +0-2232 

மாதிரி 132 on 

தோராயமாகத் தொகை காண $ ஆவது விதியை நிரூபிக்க, 
6 ம 

x 

அதன் மூலம் ச: ள் To இன் மதிப்பைத் தோராயமாகப் பெறுக, 

0 

(சென்னை 68 செப்.) 

1 எனக் கொள்க. 

ஆகவே, % இன் மதிப்புக்கள் : 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. 
- 

9! 

6 63 

are ' 

yer g = 5.0214; ya= E= 10-9196
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6 சிறு இடைவெளிகளிருப்பதால், $ ஆவது விதியைப் பயன் 

_ படுத்துக. 

  

xd உட 

s eat (Yotye+3 (yityetystys)+2 ys) | 
0 

Co
} 

oo
 

1 (1 +57-6327)+3 (1-35914-4 2.46302 

+ 10-9196 4+24-7322)49 (5.0214) | 

== [ 58:63270+ 118-42188 + 10-04280 | 

=70-16152. 

11.7 Geiycd-Gler alls (Weddie’s Rule) 

பரப்பு காண் வாய்பாட்டில் ௩-6 என்று பிரதியிட, £ (x) இன் 
ஆறாவது நிலை வேறுபாடுகளுக்கு மேற்பட்ட நிலை வேறுபாடுகள் 
மறைகின்றன. 

até6h 

+f £60 dx=b] Bye $18 Ayo+2! A®yot24 A? yo 
& 

123, 33, : 
+f 04 Yor — To A vote A vo] 

ட 4] 42 | வயு இதில் கடைசி உறுப்பாகிய Ta A® yom Tao Af yo— 140 AS yp 

ee எழுதி, ரா ந் 4” 90 ஐ. மிகவும் சிறியதாக யிருப்பதால் புறக் 

valent டப் வலப்பக்கத்தை . மிக எளிதாகச். சுருக்க 

முடிகிறது. ஆகவே, | : 
. atéh 123 

J f (x) dx=h rete eget Te V0 

: ! 42. 

பரக் 
வடம் 10-27 ட 4” Yo 

> En hee 
aed 

oT —22
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ஆனால், கீ 30-99“ 

ஆ “92-10 

8370 “3 - 399 4 391-370 
ரு ஆட 4 0 413 

43% -3%--அட10- 1099-9913 

எண்ட எட் கவை கு 

41 | 
“7 A4 ண்ட a கரு ம் ர CAL Aye ELAS y+ Ayo) 

1 
= Woe வைய து I51ya—115y1+3lyp) 

a+ 6h 

ட் ர் f(x) dx=3 b| 2y,+6 (yi-Yo+9 (Ya—2yit+yo) 

1 
+8 (y3—3yo+3y1—yo) + Fo (YetSys+ys—74ys 

ட பணை] 

-8%[- 34 19-18) 8 150-759 

ட்கள் stating pt 
3h 

= 761 — 30y9-+120y; —150y, + 80y3+ Yet 5ys 

“டாய மடய படி] 
3h | = ம 901-391 10% 4 yet Systye 

அதாவது. 

at+6h 
3h {Gas = Fg (% +y6)+5 (vit ro+onty+on] 

இதுதான் ஆறு சிறு சம இடைவெளிகளுக்குரிய வெடில்.இன் 
- விதியாகும்.  கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகையீட்டு இடைவெளி. 12, 

ADs Bass enclatid சிறு சம இடைவெளிகளாக்கப்பட்டால், இவ்விதியை 
அடுத்தடுத்துள்ள 6. சம இடைவெளிகளுக்குப் _ பயன்படுத்திக்
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கிடைக்கும் தொகைகளைக்கூட்டினால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகைச் 
சார்பின் தொகை. கிடைக்கும். இவ்விதியைப் பயன்படுத்திக் 

கிடைக்கப் பெறும் தொகை சிம்சனின் 3 ஆவது விதியின் மூலம் 

கிடைக்கும் தொகையைவிடத் துல்லியமாக யிருக்கும். ஆனால் இவ் 
விதியைப் பயன்படுத்த குறைந்தது ஏழு சார்பலன்களாவது 
கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், 

மாதிரி 133 

எண்சார் தொகை காண வெடில்-இன் விதியை நிறுவுக. அதன் 

: 7 

மூலம் கீழே பட்டியல் படுத்தப்பட்டுள்ள சார்புக்கு, ] ydx இன் 

i 

மதிப்பைக் காண்க. 

x: 1 2 3 4 5 6 7 

y: 3:95 4.07 418 430 442 4.54 4.67 

(சென்னை?62 செப்.) 

இங்கு hel. 

: 3h 
fy dx= 10 0049045044 6y, | 7 | 

=o [ (3:95 +467) +5(4-07 +4-54)-4-(4- 18-44-42) | 

| +6430) 

[ 8:52+ 48-05 +8-60 425-80 ] | 

“மாதிரி 134 ' 

  

3 

f V1+x4dx Qor மதிப்பைத் தோராயமாகக் காண்க. 
-3 

(சென்னை”08 செப்.)
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இடைவெளி (--8, 3) ஐ 1 அலகு சம இடைவெளியுள்ள 6 சிறு 

இடைவெளிகளாகப் பிரிக்கவும்... கீழ்க்கண்ட பட்டியல் கிடைக் 
கிறது. | 

xt 3 —2- —1 0 1 2 3 

9.0554 4.1231 1-4142 1 1.4142 41281 9.0554 

~~
 

“ஆ
 

=]. 

  

3 

Je 1+x!4 oe ae (y-3+ys) + 5(y-2+ yo) HCy-1 +1) + 6 yo) 
4 10 

9 

டு 0584490559) 4514-1231 41281) 

+ (14142 + 1-4142)+6 

~ 10 

= 20-45106. 

ம ட 18:1108-+ 4.2810 +2.8284-+6] 

11.8. கிரிகோரியின் வாய்பாடு (072201379 100யயி௨) 

ற 
D என்பது .வகையீட்டுச் செயலி என்றால் 86-1- & என்று 

நாமறிவோம். 

க --- 1௦8 (1-1&) 

: -1 s 

மேலும் 19 -என்பது தொகையீட்டுச் செயலியாகும். 

எக நரம h 

ஆவ DO =D Togs TFA) 
“1 h 

[200 dx = D f(x) “19௯ 014) f (x) 

at nh . h f(x) a-+nh 

| ZF | (x)ax=| Toe EAD 35) | | 

ta ts - | f(atnh) அழு. 
loge(1+A) 1௦% | 

2
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இப்பொழுது, (8), -2(க31ு), ஜஎ2(கம)........ 
மிகும் எனக் கொண்டால், 

atnuh 
Yn Yo 

ர் fon de=bl gz (fA) log, (14d) | 

, el 7 

Bp sd, V=l1—-E .E=1-V 

1 
அல்லது: டை 

  

1 
loge (i +A)=log,E =log, inv —log,(1—V) 

  

  

  

1 _] 
்” 10ஐ (1-&)  10ஐ(1-57) 

a-Fnoh ர ள் ஆ ர 

1 (x) dx=h | oz: ல டப பரு 
a& 

g A8 4 

ஆனால் log, (1+ A)= A அட்டம் ரஆதசக வகைக் 

1 1 

்* 10 (148) A? A® At 
(ம் ஆ அர்வ)] 

1 . Aa A3 ர் 

_ க கட்டக் - அ[1-(2-௫3 பப்ப )] 

_1 A. A® As 
[ர (நார் 7) 

8 

A A® As 
+(3- 3 + 4. )+ ௬௪௨௨௪ | 

Ir. 1 1 1 19 
eerie ae ஸ்ட் வகை 9 ee 4 

=A tga-qa' tah! வருகி | ட 

+6 ச ப | 

1 1 1 1 1 
G > = — அணை லஷ 3 

லம் 108 (1--57) ae gr eV ge. 
19: 8 ப 
7. ரன 44 |
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“ro@dxch [LiL yt ge 13 oa (4 ZY TeV ~ 34 720 V" 

3 1 1 1 1 
வட வலைகளை படத் பவனை வலை கவ்வை வண்ட சழ வவ வட்ல 

160” Vs (Lhe TT At 94 4? 
19 3 

| ரஜ கிரு AP ட] 

: ae A Yo \~3 (% yo) 12 (௨ Aye) 

டம் 72 +A? 19 3 
4. ( Yn ¥o) டுத் நீட“ 4 3) 

— Ter (Y tya+ Atyo) —. “| 

1 1 
EAS Yo 270 

= E" ty, 

1 ௮ R= 
உ எலி 

ஆனால yn 

_ Jo 
இ A 

Pa.) 

நார] 
~—E-T 

=(E" +E"?-4,,.E? +E+1) yy 

=yotEyy-+E’ yo+... +E" Yo 
* (90 “31-47 +yn) 

  

Yo 

a-bnh 

“J f (x) dx =h| (vortys + ya tye) =x (voty0 ) 

1 19 
™~ 19 (5 Aya) 5; 24 ஆ YotA 7) 720 30 (1 நீட A*ya) 

3 4 1 (v! Ya tA 9)-. «| 

| I வரவுக்கு 
te நதி ககம வத 19 

- (ர் any ~790- (5 Yn — 2390] 

~ 550 (௧௭0) =|
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ஆனால் தட கடட 

ச: கீடுவம? 7௭ கடர? 29 சி? 

a-Fnh 1 

f (x) dx =b| > (ரர ) + (சர்க் ட +ys-1) 

= A — A ட 1 A? + A3 
= 12 ( Yn-1 yo) — 24 Yn-2 yo) 

19 
~ 720 

இவ்வாய்பாடு கிரிகோரியின் எண்சார் தொகை வாய்பாடாகும். 

A8yn-3— A8 _ 3 கு பா கட]... Yn-3 Yo 160 Yn-4 Yo 

மாதிரி 135 

கிரிகோரியின் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி { இன் 
ஜே 

மதிப்பைக் காண்க. 

1 எனக் கொண்டு இடைவெளி (25, 30) ஐ 5சிறு சம 

இடைவெளிகளாகப் பிரிக்கவும். 

y =~ எனக் கொண்டு, 9 இன் மதிப்புக்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு 

பட்டியல் படுத்தவும். | | 

> 25 26 27 28 29 30 

y: 0-04000 0-03846 0-03704 0-3571 0.03448 0.03333 

இப்பொழுது இப்பட்டியலுக்கு வேறுபாட்டுப் பட்டியல் 

அமைக்கவும். 
  

  

x y Ay க கப Aty 

2950-04000 
| —0.00154 

26 0-03846 ~ 0-00012 
் 000142 - க் —0-00003 
27 0.03704 | 000009 000001. 

| —0-00133 . 0-00001 
98 0.03571. -: 0-00010 —0-00003 

—0-00123 —0-00002 
29 0.03448 0-00008 

—0-00115 
30 . 003333 
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கிரிகோரியின் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்துக. 

Se ‘Le (ve “13790 ) + (௫௯49௭ “9 + yes) 

1 ] 
ரு (Ave— Ayss) 22 (ககர ௧39௨) 

ட் கல) (க௫ஷம் &। ~~ 790, wa (4 Yor — Yas 1 60 ( Vac yes) ௨௨௨௨௨௪௨௨௨௨ | 

=] [ 3 (0-04000-+-0-39888) + (0-03846-+-0:08704 

1 

12 

19 
720 

+-0-03571 +0. 03448) - (- 0.001 15 -. 0.00154) 

as (0: -00008-+0- -00012) — xi [= _0. 00002-+ 0 00003) 

3 
at” —0-00003 ~ ~ 0.00004) 

[ (0: 07535] 4 (0. 14569) _ 73( 0. 00039) 
த 12 

1 19 3 _ (0 00020) - 730 ( 00001 ) — os a0 (~ _0. 00007] 

 0:0366667-.0.14559--0.0000925 --0.0000088 
_0.0000002-ட0.0000001 

~ 0-1893158. 

11.9 யூலர்-மக்லாரின் eurwur@ (Euler-Maclaurin formula) 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகைச் சார்பினை £(2) எனக் கொள்க... 
f (x) ஐ முதல் நிலை வேறுபாடாகக் கொண்ட (0) என்ற மற்றொரு 
அயபது கருதுக... அதாவது, & 12) - na | 

ஃ 8004100424... +f(a—1)= AF (O)+AFQ)+ AR) 
oP வர ய + AF(n—1) 

. = [FA)- —F(0)]+[F(2)— 11141 - ~F(2)] 
அடல் +[F(n)—F(n—1)] 

“ern oh Li mn பட கடட அம்
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இப்பொழுது, 1-1 எனக் கொண்டால், 

A =ehD—]=ePD—] 
A7t= (eP—1)1 

9 3 4 -1 
(ற ஆரூர் பபப ) 

ற, 33 D -1 
=p7(1 eee Pewee ற- ( ரத் ) | 

க ரபாக savas பய 

வ ற ந 54 15 1 1-2 ப ௮... 
ய் | a1 9 720 + 50940 | 

இப்பொழுது, கூரி யர) 

* F (x)=A7 f (x) 

௬ ற நூ ந் 5 
= 1 l1——+ a வு ப ல் | த் 

D ் 2 12 7 30240 (3) 

-ற31ஐ.-27ஐ 4 + Tg? f=) — +5 1 100 

‘ 
+ ca” (x) அட்டன் 

-s 16) 2209-ம் 17 (x)= = மா (x) 

1 ன் 
ர்ஜடு £ He - 

S {(x) dx= லிட் f(x) a (x) 

1 mt ஏ 

taf (x) — sai Re (Ris tedcans 

=f. f(x) (2 (x) = 2109-2 (x) 

ர" 9-௫ |. |
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=|F (2) ~F (0) |+ 2[₹09-₹(0] 

இ 60-00] ரிப் (n)— -1710)] 

- என] “(6-)]5....... 

ஈ 10) க்குச் சமன்பாடு (1) இலிருந்து பிரதியிடவும். 

3 [2060 dx =£(0)-+£(1)4£(2) + esses. +f (n—1) 

**[20-10]--[ 26-00] 

tap tt (n)— £” (0) ஷிட் @)- <f"0 0) | 

=5[fO+£(m)] + [Fay +e y+, க்கை +£(0—| 

— 9] £ @)—£ (0)] + a [ #"" (a) _f" (0) 

- ணி 1 (n) — £*(0)| + கண்ணல்ல 

இது யூலர்-மக்லாரின் தொகை வாய்பாட்டின் ஒரு வடிவமாகும். 
தொகையீட்டு இடைவெளியை (a, at+nh) என்று எடுத்துக் 
கொண்டால் இவ்வாய்பாட்டின் பொது வடிவம் கிடைக்கிறது. 

அதாவது, 

atnh 

தது f(x) dx 120042 ]4 [04104 வறு * 101) | 

ப்பு 2 (0) | + 751") _f" (| 

hé ர = Samat (n)—f (0) |+ டப 

யூலர்-மக்லாரின் வாய்பாட்டின் . மூலம் பெறப்படும் தொகையின் 
மதிப்பு துல்லியத்தை மிகவும் நெருங்கியதாகயிருக்கும், தொடர்
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களின் கூட்டுத் தொகைககளாக் காண இவ்வாய்பாடு மிகவும் பயன் 

படுகிறது. 

மாதிரி 136 

ஒரு சார்பின் எண்சார் தொகை காண யூலர்-மக்லாரின் வாய் 

105 dx த 

பாட்டை நிறுவுக, அதன் மூலம் 7 x இன் மதிப்பை ஏழு 

தசம இடங்களுக்குத் திருத்தமாகக் காண்க. 

(சென்னை ₹64 ஏப்.) 

Que f(x)= 1 1-1 எனக் கொள்க. 

f (100)=0-01000000 
f (101) =0-00990099 
f (102) =0-00980392 
f (103) =0-00970874 
f (104) =0-00961539 
f (105)=0-00952381 

] —6 
மேலும், f' (== 3 fr =z 3 

f! (100) =a = _0.0001 

2 (105) ட -0.0000907:;.............. 

யூலர்-மக்லாரின் வாய்பாட்டின்படி, 

105 
dx 1 லம் | £(100)-+£ (105)] *[₹000-2(102 (103) 

100 

+£ (104) ~ ral £" (105)—£" (100) | +. aches 

=5 0-01 +-0-00952881 | +4 [ 0.03902904 

-[ _0.0000907 *0.0001]4 Sanitad 

=0-0097619-+-0-03902904 —0-000000775 
=0-048790175 
-0:0487902 (ஏழு தசம இடங்களுக்கு)
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17.10. 'நியூட்டன்-கோட்ஸ் eurlium@ (Newton-Cotes formula) 

Megs Kin Kgs serese ses »X, TUM usMiujsaepsqus சார்பலன் 

களால் பட்டியல் படுத்தப்பட்ட சார்பு $£ (ஐக் கருதுக. f- (x) 
என்பது (௩-1-1)க்கு குறைவானபடி பெற்ற ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை 
யானால், இலக்ராஞ்சியின் இடைச் செருகல் வாய்பாட்டைப் பயன் 
படுத்தி 1 (0)இன் அமைப்பைக் காணலாம். அதாவது, 

  

(x—X 1) (K—Xg) eee... 008 (X— Xp) F (x) 
f (x) = 

  

  

  

(Xo—%1) (Xp — Xa) oor cos (xp —X,) 

| (x—xp) (K—~Xgq)eesceeees (x—xy) 7 

"போக்கோ வகம் பய 
a வெங்கா சகானா கள்கைக்க எகர 

(8-0) (8-3)... (xX —Xy-1) 

+ (Xn —Xo (Xp ~X}) ௪௧௪௨௨௦ (கே —Xn-1) ன (3) 

n (X—Xo) (K—X)...... (x —X,.1) (x—x,43)...(X—Xy) f 

© ye 50) (Xp —X1)...(Ky— Kya) (டே — Ky $1) oe (Xp — Xp) (8) 

இப்பொழுது, 0, 31, 35,42௨௨ ஆ. என்ற 3 இன் . மதிப்புக்கள் ௩ 

என்ற சம இடைவெளியில் இருப்பதாகக் கொள்க. 

மேதின (ஜே) க (பேக யு ௭ பேபி எ... 

் (பே) 

*, Xy—Xg=rh, 

— &y xy = (r—1) h, 
Xy—Xg= (r—2) h, 
Peesesaesessoserresses 

இப்பொழுது u =n என்று மாற்றுக, 

  

. -X—X)j=uh, 

ககக கக்க கக ய 

ன் uh- (u—1)h... (u—r—1)h-(u—r-i)h...(u—n)h 
r=Q Th(r—l)h... (1) h-(—1I)h-(—2h)... வட 

Xf (x,) 

தேர்வை
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_ 2 u (u—1)... (u—r+1) (u—r—1) ... (u—n) 
“0 01)... (-1)(-இ..... மாடு] 

201 மே) 

  

  

ன் u (u—1)(u—2)... (u—r+1)(u—r)(u—r—1...(u—n) 

r=0 r!¢(—1)2-*.- (n—r)! (u—r) 

Kt is] 

—_ ணம் பம (u—1)(@u—2)...(u—n) £ (x,) 

—ori(n—r)! (u—r) 

Swe x—xp=uh , 8 மே. 

_ ரூ? பட” முடி ஐ. மல St (x) dx J 2 rl aa) : oa 

Xf (x) hedu 

h(—1) ( Be Feel) aa] n 

= 4 Ee (n—r) ட u—r 

  

Xf (xy) 

. மேக], எனக்   

(1-2 f u (u—1)(u—2)...(u—n) 
இப்போது, — (n—r) ! ட் முற 

கொள்க. 

Xp 

af £09 dx = SH. £ (x,) = Hof (xp) + Hif (x1) eet Hof (xq) 
rs 

Xo . 

இது நியூட்டன்-- கோட்ஸ் எண்சார் தொகை வாய்பாடு ள்ன 
வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாய்பாட்டில் 1, 2, 5, 6, ... எனப் பிரதி... 

யிட்டுச் சுருக்கினால் qpan pein கோடகம் சார்ந்த விதி, சிம்சனின் 
3 ஆவது.விதி,சிம்சனின் $ £ ஆவது விதி,. வெடில்-இன் விதி... ae: 
BALA Heol SS எடுத்துக் கர்ட்டாக, &-- -1'எனக்கொள்க.. 

உ௰௭0, 1 ஆகும். 
Xy 

I 
efi f(x) dx= © H, f(x,) = Hof ee Ee வே) 
x; r=)



350 எண்சார் கணிதவியல் 

] 
1 இங்கு Hy=—f f T= au 

0 

x3 

. i f (x) dx= [yet] | 

Xn 
h 

f f (x) dx= Z| Ya-wtye | 

ற எர
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எல்லாவற்றையும் கூட்டுக... 

இப்பொழுது 1-2 எனக் கொள்வோம். 

. r=0,1,2 ape. 
“து 

ff (x) dx=Hy 0604-11) 0 0 20 
30 

2 

; h (—1)8- ~—1) (u—2 
இப்பொழுது, 11, டு J eS au 

2 

; h ( u(u—1)(u—2) 
oe Ho= 57 ய எனபக du 

0 

2 

ர் (u?—3u+2) du 
0 

(= 3113 ). 
3 துரம் 0 

॥ 
I 

வ
ி
ஜ
 

N
'
s
 

[
ஜ
ு
 

f uw (u—1) (u—2) 4, 
த் ம] 

a ॥ | 

“1
௪ 

9 

=—h { (u?—2u) du 
(] 

=—h (-மி. 

0 

_ fh 
=o
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க 
h u(u—1) (u—2) ef படபட 

0 

2 

== ர் (u2—u) du 

இதுபோன்று, 

த் ் 
h 

f f(x)dx= [ya t4ya+ yal 
X4 

, 

f f (x) dx= z [ya t4ys5+ ye] 

SO Fao COS COS FES FHS SSE OOF BBE ௨56 2௦௪ SHS EES SHH EEE 

on ஒரு இரட்டையெண்ணானால், 

Xn 
h. Ter f f@)dx= > பூவண்டவர்ரவி 

3-0 ட ் 

எல்லாவற்றையும் கூட்டுக. 

ட. ஈஜ கழ் [கிச்ச் பரவக் வர்க 
XQ 

+2 லர் ௧௧௨௪௨௯ 49௨௮] 

இது சிம்சனின் $ ஆவது விதியாகும்.



எண்சார் தொகையிடல் 353 

இதுபோன்று மற்ற விதிகளையும் பெறலாம். 

இவ்வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கணக்குகளைச் செய்ய உதவியாக 

யிருக்கும் பொருட்டு ௦, 1. ஆகியவற்றின் சில மதிப்புக்களுக்குரிய 

11.. இன் மதிப்புக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

11, இன் சூத்திரத்திலிருந்து 11,-- 11, என்பதைக் காணலாம். 
(i) n=l; h=1l:H)=Hi=34 

(1) n=2; h=$:Hp=He=%; Hi=#z 

(iii) n=3; h=4}: Hp=H3s=}; H,=Hy=3 

(iv) n=4; h=$: Hyo=Hi=95; Hi=H3=}$; He=3% 

(v) n=5; h=3: Hyo=Hs=ee3 Wi=Hy=38; He~H = 2h 

(vi) n=6; h=}:H)=H,=¢5; Hi=H;s=34; Hy=Hi=73,; 

H3= 1's 

எப்போதும் 17-17, 1 11-...... 11) எம் ஆகியிருக்க வேண்டு 
மென்பதைக் கவனிக்கவும். 

மாதிரி 137 

நியூட்டன் -கோட்ஸ் இன் தொகை வாய்பாட்டை நிரூபிக்க 
வும். இவ்வாய்பாட்டின் மூலம் தொகை இடைவெளியை 8 சம பாகங் 

1 

களாகப் பிரித்து f as மதிப்பை எட்டு தசம இடங் 

0 

  

களுக்குக் காண்க. (சென்னை 60 ஏப்., ₹64 செப்.) 

‘ 1 
இங்கு௨-8; . h=43; f (x) = Tae 

கீழ்க்காணும் பட்டியலை அமைக்கவும். 

x OF FR EEE] 
f(x): 1} eo tts t ts 4 

நியூட்டன்--கோட்ஸ் வாய்பாட்டிலிருந்து, 

1 
d 

J FSR Hof Ga) FEL 2 401 f (2) tenes +H f O09) 
0 

ச்
.
 0

0]
 

போ த 8 2 8 4 

8 1 
+75 Hy tye 

6T—23
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இப்பொழுது, H,=H,; H,=H;; H,=H,; oe eeRC ees 

H
e
 

ல்
 

HS
 

== (1 Te 5) Ho * (ட) 8 * (நர) 

ளே
 

~ { 8 

+t Jib +7 
192 48 192 3 2 

=o He +7g5 Fi +35 Hs tygg Ms + gM 
இப்பொழுது, 

ழ் (ந) ர் u (u—1) [1-2] அசைய (u—8) du. 
r!(8—r)! மற 

0 

H,= 

r=0, l, 2, 3, 4 ஆகிய மதிப்புக்களுக்கு சவ்வில் வகக்கைைன் 

கணக்கிட்டால், 

  
  

989 2044 
110 “தற. 41 அரத 

464... 5946 
112-275 * 113-214 * 

—454 
114 - 9535, 

  

  

  

  

  

= 0-69314721 

11.11 ஸ்டெர்லிங்-இன் மைய வேறுபாட்டுப் பரப்பு காண் 
suruunr®) (Stirling’s central difference quadrature formula) 

ஸ்டெர்லிங்-இன் இடைச்செருகல் வாய்பாட்டைக் கருதுக. | 

f (x) =f (a+hu)=F(u) =F(0) +u. See பம, 

2 ன் யஸ் ஊட ne u (ute 1) re மகன 1) 

8 (டி௨12... 
பட்டர் டட பராம் பப்ப 

“(as —h, a+h) இடைவெளியில் 1 பே ஐத் தொகையிடவும்.



எண்சார் தொகையிடல் 355 

x—a a-—h—a 

      

அரக md, u= —p— = — = 

. ath—a 
x=a 1 ஆனால், ம a =1. 

dx=h du. 

ath i 

f f (x) dx = J F(u) h du. 
கற ம. 

“AF (—1)+ AF (0) , uw? 
=f [1 ( (0)--ம. ( BOO SAF (=) 

மர நாய 1 (0-1) ௬3 (2) ௧3 க லது A4E(—2)+4.. ய் ல் 3! 2 

=h[uF O45 AF (- Faroe Y AMF (-1) 

1 /ut uvi\APF(— ~2)4.A3F (-1) 

(F-) 
us 

3 

  

  

  
B14 2 

1 /ue 

+3r(z- 
கீ =»[2 F(O)+-5A? F (—+54( — 75) 44 F (-2)4+ iieeewdes | 

கட 2 வ்வவ] 

=h[2 FO)+ 5° F (—D—gy கம (ஐய, அவவ] 

“அ [FO + At FC — க(க......ி.ி.ி....... | 

இப்பொழுது தொகையிடைவெளியை ஒரு அலகு ன h) அதிகப் 

படுத்தவும். 
- at2h - 

af f (x) dx=2h பூ மட்தும் கட... .] 

இதுபோன்று; 

உக 

of £@) ax= 2h [ஈடு அல- த ௭௭௫௭ fie | 
a+2h :
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até6h 

J f (x) dx=2h [1007 A? F 4) — agp ALF B)4 css | 
உக 

1 இரட்டையெண்ணானால், 

கரா 

J f (x) dx=2h [Fa-D+5 ௬81 ௫.௨9) 

a-}(n-2)h 

ரு ௪௪௩ ௨௨௧ 

மேற்கண்ட யாவற்றையும் கூட்டினால் ஸ்டெர்லிங்-இன் தொகை 

வாய்பாடு கிடைக்கிறது. 

உரு 

f f (x) dx=2h [F D+F ுபயாு........... 4+ F(n—1) 

12 (094 &31 10)... 4 ௬3 20-29 

1 -ஜ4*7 0௧804. At (in -அ] 

ட, ந. ஒரு. இரட்டையெண்ணானால் மட்டுமே ஸ்டெர்லிங் 
வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்த முடியும். அதுமட்டுமன்று; இவ் 

வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கு, தொகையிடைவெளியின் 

எல்லைகட்குப் புறம்பான சார்பலன்் களும்  தேவைப்படுகின் றன. 

11.12 பெஸ்ஸல்-இன் மைய வேறுபாட்டுப் பரப்புகாண் வாய்பாடு 
(0865561759 central difference quadrature formula) 

பெஸ்ஸல்-இன் இடைச் செருகல் வாய்பாட்டைக் கருதுக. 

f (x)= f(a+hu)=F (u)= F + ( a3) AF (0) 

{acu} AIF (—1)+ At F (0) 
ர Ors _ 4 
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(டி (6) 
Al A’ F(—1) 

u(w—1)(u—2) AtF(-— 27 (10) அனி en   

u=v+4 என்று பிரதியிடுக. 

= ty AF (0) 2 £@)=F (vty) EF CO+F (1) 

  

( = (vz) A? F (—1) +A? F (0) 
2] 

  

  

(2 (அ (3 
*F(—2)+AtF(-1 At F¢ eA OT) + ssswyeieu censors   

  

  

0 கரி (09-10 எடப், a 

Palco ORT Te 

_ 1/4) (v9—9/4). ALF(—2)4-.A4F (-1) 
+ 24 2 

அ வன்க ப அண்வகைவள கணக்க வலக்கை 

இப்பொழுது 1 பி)ஐ %--௧ முதல் %--௨-1) வரை தொகையிடவும். 

அதாவது, B w+1/2)eg 5-1 முதல் 1௪1/2 வரை தொகை 
யிடவும்.
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“af [oe (0)-+F UOTE Oy AF (0) 

—1/2 

— 

2 

1 
te நு (vz) 1 (-1) 

L (yal 9\ A*F(—2)+ A*F(-1) tala)(Pa) | 

  

L/ig 1\A?F(-D+A*F (0) 
(v 2) 2 

2 

=h |v முட்ட கு 

o
b
 

3 a 
  

1 (ve கட்ட பப்படம். 

4) 
i 

+
 

v4 

== ஆ) FCC) 
ve _ Sv, Ov) At F (—2)+ At F (=1) 
( 6 6) 2 

‘ 1/8 

+ oes ௫69 ௦௪௪ 2664 ௨௧௨ 2௦% ௧௦4 24 BES 804 ரி 

179 

“யு” (OFF CM) .ம. கர? மகர) 

6 
a 
2 +

 

  

  

  

  

2 12 2 | 
ப AL AtF(—2)+A! F(-1) | ரஜ த்வனி | 

இதேபோல், 

“ரம. B+E (2) 1 A®F(0)+A2F (1) ஸி ட hl Aa QO பட்டய 
இஷ்ட 

ம் 1 தர்ம தழு ர ககட்ட பப 15 

sien rF(2)4F(3) 1 A®F(1I)+A2F (2) 
ஞு க்கு a a oe fe 

a-+ 2h 

  11 At F(0)+A‘F (1) | 
+ 7790- 5 பல்வ வரி,



எண்சார் தொகையிடல் 359. 

  

"abn 
F(n—1)+F 1 8 ட 9 _ 

f(x) dx =p[-O A B(a—2)+ A F(a=1) 
a-+(o—1)b 

1 ] AO RCE A ட ட்ட] 
720 மாண. 

எல்லாவற்றையும் கூட்டுக. 

atnh 

f f (x) dx=n[ OF TE EOCL) + (2) + wee eee vee + F(n— 1) 

  

| 9 ட 2 ட 

டனைைகக He fe” F(n—2)} 

1] காவ * (ட + [2 BEA 0-2) 4 p14 AS FO) 

beet Ot R(a—8) } tf sesevenset#deanscceseenescosenees 

  

இங்கு ௨ ஒற்றையெண்ணாகவோ அல்லது இரட்டையெண் 
ணாகவோயிருக்கலாம் என்பதைக் கவனிக்கவும். 

apm A F(—1)=AF(0)~ AF(—1) 

_A*F(-1)_ 1 1 ig ag ARO) Ar —I) 

Guayh, = A” F(0)= AF(1)— AF(0) 
| A F(1)= AF(2)— AF(1)_ 

A? F(n—2)= AF(n—1)— AF(n—2) 
A’ F(n—})_ 1 ] 

| 5 = 5 AF(n) 3 AF(n—1) 

கூட்டுக :. 
ட 2 _ A? F( ர்க ம) மு AP F(L) + oo   

+a? F(n—2)



360 எண்சார் கணிதவியல் 

1 1 1 1 அக்ரி) 2 கர 194-௮11) “கய 

_கரியு1) தாயு தர) க(0) 
~ 2 ரு 2 

4 

இதுபோல், a) A? F(—1 அ A? F(—2) 

A‘ F(—1l)= A? F(0)—A® F(—1) 

A* F(0) =A? F(1)— A? F(0) 

A‘ F(n—3) = A® F(n—2)—A?* F(n—3) 

ARGH?) கரடு டட. தார 

கூட்டுக: 

At F(—2)+ A‘ F(n—2) 5 +A*F(—1)+A‘ F(0)+...+.A* F(n—3)   

_ AP Fm—2)+-A° Fn—1) A F(—2)+ AF(—1)_ 
= 2 ~ 2 

இம்மதிப்புக்களைப் பிர தியிடவும். 

  

  

  

atnh 

fra) dee பு பண்ணைப் ) 412)... 480௨-1 af 

AF(n—1)+AF(n) AF(—1) + AF(0) 
at 2 2 

டட fa! F(n—2)+ A® F(n—1) 
720 L 2 

_ கறட கூ) | ] ர க்ளைம் 

இதுதான் பெஸ்ஸல்.இன் தொகை வாய்பாடாகும், ௩ ஒற்றை 

யெண்ணாயினும் அல்லது. இரட்டையெண்ணாயினும் .. இவ்வாய் - 

பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால், ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைப்
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போலவே, இவ்வாய்பாட்டைப் பயன் படுத்துவதற்கும் இடை 

வெளிக்குப் புறம்பான சார்பலன்களும் தேவைப் படுகின் றன. 

மாதிரி 138 

* dx 
ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி ந இன் மதிப் 

1 

பைக் காண்க, 

Que f(x) =a. a=1l; a+nh=2 

n=10 எனக் கொள்க. 6 B=@.1 

x—a ஐ] eo 
உ 51 என்று மாற்றிக்கீழ்க்கண்டவாறு வேறுபாட்டுப் 

பட்டியலமைக்கவும். தொகையிடை வெளியாகிய (1, 2) க்கு 

வெளியே இருபுறமும் £ இன் சில மதிப்புக்களுக்குரிய (௨) இன் 

மதிப்புக்களையும் பட்டியலில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். 
  

% u f (x)=F(u) AF(u) கய கும A‘F(u) 
  

0-9 ௨1 11-1111 
—0-11111 

1-0 0  1-00000 0-02020 
—0-09091 —0-00505 

1.1 1 0.90909 0-01515 0-00156 
ட —0-07576 —0-00349 

1.2 2 0-83333 0-01166 0-00099 
—0-06410 —0-00250 

1-3 3  0-76923 0:00916 0-00066 
—0-05494 —0-00184 

1:4 4 0.71429 0-00732° 0-00047 
—0-04762 —0-00137 

1-5 ந 0.66667 0-00595 0-00033 
—0-04167 -—0-00104 

1-6 6 0-62500 0-00491 0-00021 
- —0-03676 —0-00083 

1-7 7. 0.58824 000409 0-00019 
—0-03268 —0-00064 

1-8 8  0-55556 0-00344 : 0-00012 
—0-02924. —0-00052 

1.9 9 0-52632 0-00292 ... 0:00011 
—0-02632 —0-00041 

2.0 --10 . 0-50000 0.00251 
—0-02381 

2:1 11 0.47619
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ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும். 

2 

3 [3௪ 1500-47) 440470) 
i 

+54 A? F(0) +A? F(2)+ A? F(4) +A" F(6)+ 5110) 

1 
— 7504 4" F(—1)+ A‘ F(1)+ A* F(3) + A* FOS) 

+a‘ Fc + 

= 0.2[ 0.90909 +.0-76923-+40-6667 + 0-58824 + 0-52632 

He (0-15154+-0-00916 +0-00595 +-0-00408-+-0.00292) 

1 நு 0.00156 +0-00066 +-0.00038 +0-00019 + 0.00011) | 

=0-2 [3-45955-+-0-00521—0-000016] 

=0-69314 

மாதிரி 139 

டட ட 
, wv  ( dx . ௮ ஈ.இன் மதிப்பை — = fies என்ற வாய்பாட்டிலிருந்து 

கணக்கிடுக. 

1 | 
Qm@ f(x)= px’ a=0, a+nh= 1 

110 எனக் கொள்க, «. h=0-1 

x—a =x 
a =O என்று மாற்றிக் கீழ்க்கண்டவாறு வேறுபாட்டி 

யலமைக்கவும். 

  

u=
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x wu f(x)=F(u) கழு கழு A Fu) 

0 096154 
| 0-02856 

உலகம் கூரி 099010 —0-01866 - 
0-00990 —0-00114 

0:0 0 100000 —0-01980 
— 0.00990 . 0-00114 

0-1 1 099010 = 0-01866 
— 0-02856 0-00311 

0.2 2 § 0-96154 —0-01555 
—0-04411 0.00430 

0.3 3 0-91743 ~ 0.01125 
—0-05536 000454 

04 4 0-86207 —0-0067 | 
டட —0-06207 0-00407 

05 5 0-80000 —0-00264 
006471 0-00320 

06 6 073529 — 0-00056 
—0-06415 . 0-00221 

0.7 7 067114 000277. 
—0-06138 | - 0-00134 

08 8 0-60976 0-00411 
—0-05727 ் Q-00067 

09 9 0.55249 0:00478 
—0-05249 ' -..0-00020 | 

10 10 0-50000 0-00498 " 
—0-04751 : 0-00012 

1.1. 1] 0.45249 | 0-00486 " 
—0-04265 

12 12 0.40984 

. பெஸ்ஸல் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும். - 

் 

] ட =1(* Ope) 4-F (1)-LF(2)+ wee +F (9) 
தி 
  

1 ரது) கரு தடுத 
  

~ JQ 2 2 
¢ aa
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1 fpa®F(@)+A°F (9) APF (—2)+A°F (—1) 720 { ற எ 5 | 

“008 05S O92 OFF FES FOF 295 955 90% ௬44 ௨௦௨ 2௨ 52% 59௨ 2௨௨ ௨௦% 5, | 

  

  

  

=0.1/ eee’ +0-99010 

0.96154 
0.91743 
0.86207 
0.80000 
0-73529 
0.67114 
0.60976 
0.55249 

_ 1 7-0.05249-0.04751 _ 90 0.0000} 
12 2 | 2 
1 [0:00020-0.00012 _ -0.00114-0.00114 

720 2 - 2 [| 
=0-1 [0-7500047-09982 + 0-00416 + 0-00000] 
=0-1 [7-85398] 
=0-785398 

1 
coat, E+: dx ‘ க ௮௪ அடத ஆனால, ந்து f 1 என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஈ T= 0-785398 

7=40+785398 
=3-141592 

11-13 updysreir cumisumy some wri mised (Change of 
Unit in a quadrature formula) 

ஒரு அலகு. இடைவெளியுடன் கூடிய ஒரு பரப்புகாண் 
வாய்பாட்டை % அலகு இடைவெளியுடன் கூடிய பரப்புகாண் 
வாய்பாடாகவும், % அலகு இடைவெளியுடன் கூடிய பரப்புகாண் 
வாய்பாட்டை 1 அலகு இடைவெளியுடன் கூடிய பரப்புகாண் 
வாய்பாடாகவும் மாற்றமுடியும், இவ்வாறு மாற்றமுடிவதால் பல
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தொகைச் சார்புகளை எளிதில் தொகைப்படுத்த முடிகிறது. எடுத்துக் 

காட்டாக, சிம்சனின் ழ ஆவது விதியைக் கருதுக. 

கட h 

f(x)dx=—> (yot4yi+ ya) 

_ + [f(a)+4 f (a+h)+f (a+2h)] 

௨-0 எனக் கொண்டால், 

9h 

f f(x) dx=— [f(0)+4 f(h)-+f (2h)] 
0 ௩ 

இது ௩ இடைவெளிக்குரிய வாய்பாடு. இதில் 5-1] என்று 

பிரதியிட ஒரு அலகு இடைவெளிக்குரிய வாய்பாடு கிடைக்கும். 

அதாவது, 

2 

f f(x) மஸ [£(0)+4 £(19--1௫] 
0 

இதுபோல், அரை அலகு இடைவெளிக்குரிய வாய்பாட்டைக்காண 

1/2 எனப் பிரதியிடவும். ஆகவே, 

i 

] ஜூல் [ழக HOI 
0 

இவ்வாறு எத்தனை அலகு 'இடைவெளிக்குரிய வாய்பாட்டையும் 
பெறலாம். 

11-14 பரப்புகாண் வாய்பாட்டில் ஆதியை மாற்றுதல் (4026 ௦1 
origin in a quadrature formula) 

ஒரு சார்பின் தொகை காணும்போது ஆதியை மாற்றினால், 

தொகையீட்டு இடைவெளியின் எல்லைகளும் மாறும். . பொதுவாக 

் தொகைச்சார்பு ஒரு குறிப்பிட்ட படியுள்ள பல்லுறுப்புக் கோவை 
யாகவே எடுத்துக்கொள்ளப் படுகிறது. இத்கைகைய சார்புகளைத் 

தொகைப்படுத்தும் போது ஆதியை மாற்றுவதால் எளிதாகத் . 

2 
தொகை... காணமுடியும். எடுத்துக்காட்டாக, 7100). இன் 

0
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ட 1 
தொகையீட்டைக் காண்பதைவிட Sf f(x)dx இன் தொகை 

ait 

யீட்டைக் காண்பது எளிதாகயிருக்கும். ஏனெனில், இரண்டாவது 

தொகையீட்டில் தொகையெல்லை மதிப்புக்களைப் பிரதியிடும்போது 

சில உறுப்புக்கள் மறைந்து விடுகின்றன. உதாரணமாக, சிம்சனின் 

் ஆவது விதியைக் கருதுக, 

at2h 

f(x) x=? (x) dx=— | f (a)44 f(at+h)+f (a+2h) 
a 

இப்பொழுது ௨--1ஐ ஆதியாகவும், 1-1ஐ இடைவெளியாகவும் 

கொண்டால், 

_f topo 4 டர் ஆகி (0) 410] 

என்று கிடைக்கிறது. அடைப்புக்குள்ளிருக்கும் உறுப்புக்களைச் 

சுருக்கிக் கூட்டுத் தொகை காண்பது மிக எளிது. 

மாதிரி 140 

டடத டு 1 ; 
ச், uy dx= 5 ( Up +22 ug+ uy )= 2uUg + 15 (1)—2us-+us) 

1 

என்று நிரூபிக்கவும். 

ம. இன் மூன்றாம் நிலை வேறுபாடுகள் யாவும் மாறிலியென்று 

கொண்டு ॥,-&--%-- 02-14 என்று கொள்க, 

1 « ut . 

இப்போது — f uy dx= f (a-+bx+cx2+dx3) dx 9& amgis. 
ம —1 . 

் 33. ஐய் = dx# \} 

(கர்ம கட 

| = dat ec 

மேலும், படட டி- (௨-2 44௦-846) 42224 (௨-2 --4௦486) 
=24a+8c .
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| 

ட 

2 
a =z ( wg 22uy-btg ) = wD (48) - — => fou. dx 

இப்பொழுது அதனை - 1 இலிருந்து 1க்கு மாற்றவும். 
5° 

ee { Uy Ax = zy (Up 22u9 + U4) 
i ன 

- மேலும், 20-[-ஆ (ம-2-- 200-402) 
=2at+yy (a—2b+4c—8d—2a+a+ 2b +4c¢+48d) 
2௧-2௦ 

1 

= fous dx 
—1 ம் 

ஆதியை - 1இலிருந்து 1க்கு மாற்றினால், 
8 

f uy dx=2ug+ py (Ug—2ug+ Ug) 

1 

பயிற்சி 25 

1. கோடகம் சார்ந்த விதியைப் பயன்படுத்தி cs இன் மதிப்பை ஏழு 
+ ’ 

க௪ம இடங்களுக்குக் காண்க, 

- 2, கோடகம் சார்ந்த விதியைப் பயன் படுத்தி, தொகையீட்டு இடை 

வெளியை 12 சமபாகங்களாகப் பிரித்து J log x dx இன் மதிப்பைக் காண்க. 

3. மட இன் கீழ்க்கண்ட மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ட் 0 1 2 3 4. 5 6: 
Ux: 0-146 0-161 0-176 0-190 0-204 0-217 0-230" 

சிம்சனின் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத் தி ச் Ug dx இன் மதிப்பைக் காண்க. 
(சென்னை. 165 ஏப்., செப்.) 

8 

4, . கீழ்க்காணும் மதிப்புக்களிலிருந்து ( f (x) dx m& arar Aibeofisr 
P 0 

விதியைப் பயன் படுத்துக. 

Xs oe | 2: B58. இடி 6 Fs 8 A 

f(x): 395 407 418 430. 442 454 -467 480 492 
(சென்னை *61 செப்.)
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ந. + (x) என்பது! [கீழ்க்காணும் பட்டியலால் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் 
149 re 

JS f(x) 7 இன் மதிப்பைக் காண்க. 
11 ் 

x ச் oY, EUR 

11”. : 3-952542 
1-2 4.06587 - 
1-3 4.18162 
1-4 _ 4.29982 -‘ 
1-5 4.42051 
1-6 4:54372 . 
if 4.66949 
1-8 450199 1 
1-9 : 5.02365 (சென்னை *63 ஏப்.) 

6 எண்சார் தொகை காண ஒரு வாய்பாட்டை நிறுவுக. கீழே பட்டியல் 

“ 2*0 
படுத்தப் பட்டுள்ள ர இலிருந்து . S y dx ஐக் காண்க. 

x: ° 066 0-8 1.0 ~ 1-2 1.4 1-6 1-8 2-0 

y:) 1-23 1-58 2:03 482 6-25 8-36 10-23 12.45 
(சென்னை ?63 செப்.) 

7... ஒரு வரையறுத்த தொகையின் மதிப்பைத் தோராயமாகக் காணப் பயன் - 
படும் சிம்சனின் விதியைக் கூறி நிரூபிக்க. கீழே பட்டியல் படுத்தப்பட்ட £ (20)க்கு 

ft (x) 6 இன் மதிப்பைக் காண்க. 
1 Z . ் 

௬: 1:28 4% 5 6 7 8 9 10 11 

£(x):- 543 512 50] 489 “453 400 352 310 250 172 95 

Pot ஆ (சென்னை 67 ஏப்.) 

8. si cad விதியைப் i படுத்தி இடைவெளியை 8 சமபாகங்களாகப் 

பிரித்து es இன் ம திய்பைக் கணக்கிட்டு அதன் மூலம் 1௦8௦ 2 இன் மதிப்பைத் 

கரவாகு பெறுக; (சென்ன பி.எஸ்ஸி, *64 செப்., பி,இ. 67 செப்.) 
4 ன் P 

9. தொகையீட்டு இடைவெளியை நான்கு சமபாகங்களாகப் பிரித்து 

1 

ட x, Bex மதிப்பை (i) சிம்சனின் + ஆவது ‘ction பயன்படுத்தி, (2 நீ 

ஆவது விதியைப் பயன்படுத்தக் கணக்கிடுக, பம்பாய் பி.எஸ்ஸி, 764) 

\ . . 

ef 10. இடைவெளியை 8 சமபாகங்களாகப் சாத்த | 25 இன் மதிப்பை 3 

se ' இடங்களுக்குக் sansa. (டெல்லி பி.எஸ்ஸி, °66)
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Ul எட்டு சிறு சம இலடைவவிவரரக் கொண்டு சிம்னின் விதியைப் பயன் 

1000 

  

படுத்தி 1-- : dx ஐக் கணக்கிடுக. 

, ஜட் “OS 10 X ் (சென்னை *09 செப்.) 

al - 

12, தோராயத் தொகு முறைப்ப] — == Qo மதிப்பை ஐந்து தசம ் 
}—x? 

இடங்களுக்குக் காண்க. (சென்னை எம்,எஸ்ஸி, *61) 

dx 
      13, சிம்சனின் விதியைப் பயன் படுத்தி fe : மதிப்பை இடை 

வெளி வர் 10 சமபாகங்களாகப் பிரித்துக் கணக்கிட்டு a ae ar Qyear 
- தோராய மதிப்பைப் பெறுக, > (சென்னை பி.இ. மார்ச் 06) 

14, சிம்சனின் விதியை மும்முறைப் பயன்படுத்தி Ses ₹1%இன் மதிப்பைத் 

தோராயமாகப் பெறுக. (சென்னை 08 ஏப்., “69 செப்.) 

Oe ர 
18 Ts f VIFO TR Sing dd Beir Situ ibesisr 99,5 

இடைவெளியை j= =0°, 159, 30%, 45°, 60°, 75%, S0° என்று பிரித்துக் கணக்கிடுக. 

(சென்னை ?09 ஏப்.) 

1௦. 10 நிலைத் தூரங்களைக்கொண்டு சிம்சனின் விதியைப் பயன் படுத்தி 

32-51, 1-2 ஆகியவற்றிற்கிடையே :3/--1 என்ற வளைவின் பரப்பைக் காண்க. 

1/5 
17. வெடில்-இன் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி f vis இன் மதிப் 

பைக் காண்க. ப (சென்னை ?06 செப்.) 

18, dx: . இன் மதிப்பை: ஏழு நிலைத் தாரங்களைக்கொண்டு வெடில்- 
‘T+x2 

இன் ன்ட் கணக்கிடுக. (சென்னை 760 செப்.) 

நக்க. 

19. of 4 (1-0) இன் மதிப்பைக் காண.வெடில்-இன் விதியைப் பயன் 

படுத்துக. | , (சென்ன 07 ஏப்.) 

20... “எண்சார் தொகை காண ் வெடில்- -இன் விதியை நிறுவுக, அதன் மூலம் 

ம ஆலக் பட 

ம் Sit 97 ova cet காண்க; (சென்ன 053 ஏப்.) 
0 ; 

பணப்
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21. 4] உ1 என்ற வளைவுக்கும் 5-அச்சு, ௩-2 ஆகியவற்றிற்குமிடைப் 
பட்ட பரப்பளவைக் காண்க, 

105 

22, கிரிகோரியின் வாய்பாட்டின்மூலம் ] 
் ‘ 100 

இடங்களுக்குக் காண்க, ' 

ox இன் ம திப்பை ஏழு தசம 
3 

(சென்னை £63 செப்.) 

28... கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து /” f(x) dx Gor oH 
F 1 

பைக் கிரிகோரியின் வாய்பாட்டின் மூலம் காண்க, 

3 

P
O
 

NH 
N
O
G
 

மூலம் 7” f(x) கஐக் காண்க. 
4l 

x 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

f(x). 
287626699801 
287757439208 
287888218227 
288019036864 
288149895125 
288280793016 
288411730543 

24. கீழ்க்காணும் 1(2)இன் மதிப்புக்களிலிருந்து கிரிகோரியின் வாய்பாட்டின் 

f(x) 
395254161 
406586896 
418161601 
429981696 
442050625 
454371856 
466948881 

a 

25... யூலர்-மக்லாரின் வாய்பாட்டை நிறுவுக. அதைப். பயன்படுத்தி கீழே 

் 1 

பட்டியல் படுத்தப்பட்டுள்ள சார்பு 1(2) க்கு ட் f(x) ஐக் காண்க, .' 

x 

0 
1/6 
1/3 
1/2 

ட் 
5/6 

f(x) 
1-0000000 

. 0.9729729 
0-9000000 
0-8000000 
0-6923077 
0-5901639 
0-5000000
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26. நியூட்டன்-கோட்ஸ் தோராயத் தொகுமுறை வாய்பாட்டை நிரூபிக்க 
வும். இம்முறையைப் பயன்படுத்தி இடைவெளியை எட்டு சமபாகங்களரகப் 

பிரித்து Sd Toe டம இன் மதிப்பை நான்கு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 

ae? - (Qesir esr *68 Get.) 

I 

2. = f Tos TH குத்திரத்திலிருந்து ஒரு மைய வேறுபாட்டுப் 

பரப்புகாண் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி ஈர இன் மதிப்பைக் காண்க, 

                                     

28. ஸ்டெர்லிங்-இன் தொகை வாய்பாட்டைக் கொண்டு J i ட்ட --. இன் 
+ 

மதிப்பைக் காண்க, 

மதிப்பைத் தோராயமாகப் பெறுக, 

க் ux dx = (Su, +8u)—u_,] starry காட்டுக, 

(ஆக்ரா 62) 

31. மூன்றாம் நிலை வேறுபாடுகள் மாறிலி யென்றால் 

a 1 
Jv: Ux க [பு 23ய பு 230 டய 

என்று நிரூபிக்கவும், (டெல்லி எம்.ஏ. 31, சென்னை :38 ஏப்.) 

32. ம(20) இன் நான்காம் நிலை வேறுபாடுகள் யாவும் பூச்சியமென்றால் 

ட் | 2.2 ஆ. 2 என் of O% f(x) dxs 10-42) = f(2+y7Z) 

    

என்று காட்டுக, ( சென்னை *68 ஏப்.)



12. தொடர்களின் கூட்டல் 
(Summation of Series) 

12.1 தொடர்களும் அவைகளின் கூட்டல்களும் 

ரீ) என்ற சார்பினைக் கருதுக. ௨, &-1, ௨-2]... ல 

sian bah a+(n—1)h oroirm சம இடை வெளிகளிலுள்ள % இன் ௩மதிப்புக் 

களுக்குரிய சார்பலன்கள் £(2), f(at+h), f(a+2h),.....f (a+n—ih) 
ஆகும். இந்த ௩ சார்பலன்களும் ஒரு தொடராக (56௦8) அமை 

கின்றன. ஈ ஒரு முடிவுள்ள எண்ணானால் இத் தொடர் ஒரு முடிவுள்ள : 
தொடர் (8ம்16 861168) எனப்படும். ப இன் எல்லை முடிவிலி (infinity) 
என்றால் இத் தொடர் ஒரு முடிவிலாத் தொடர் அல்லது கந்தழித் 
தொடர் (infinite series) stardu@w. n உறுப்புக்களைக் கொண்ட ' 
ஒரு முடிவுள்ள தொடரின் கூட்டுத் தொகை: 8, என்று குறிக்கப் 

படுகிறது. அதாவது, 
S=f(a) + Plath) +f (a+2h) + were +f (a-+-n—I h) 

5 f[a+(r—1)h] 
te] 

ஒரு முடிவுள்ள தொடரின். கூட்டுத் தொகையாகிய. £; ஒரு முறிப் 
பிட்ட மதிப்பைப் பெறுவதால் அது £ (0) இன் வரையறுத்த தொகை 
யென்றும் வழங்கப்படுகிறது. ௩ இன் மதிப்பு முடிவிலியை (2) 

நெருங்கும் போது (அதாவது ௦-௰) அந்த முடிவுள்ள தொடர் 
 முடிவிலாத் தொடராக “மாறுகிறது. ஆகவே, ஒரு முடிவிலாத் 
தொடரின் கூட்டுத் தொகை $% என்று. குறிக்கப்படுகிறது. 

அதாவது, ட் ் 
எல் 
n+ © 39௫. ் 

1) இன்: மதிப்பு வரையறுக்கப் படாமலிருந்தால்,.. அத் தொடரின். 
கூட்டுத் தொகை  என்றே.கு குறிக்கப்படுவது முண்டு... அதாவது, 

ப Cla Ss x f[at(e—1)h] Z it
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12.2 gL (poomacr (Methods of Summation) 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரின் உறுப்புக்கள் எந்த இடை 

வெளியிலிருந்தாலும் பொருத்தமானபடி ஆதியையும், இடைவெளி 

யின் அலகையும் மாற்றுவதன் மூலம் நமக்கு வசதியான தொடராக 

மாற்ற முடியும். ஆகவே 1ஐ ஆதியாகவும் 1: அலகு சம இடைவெளி 

யுடையனவுமாகிய தொடர்களைக் கூட்டும் முறைகள் சிலவற்றை ' 

இங்கு ஆராய்வோம். 

12.3 முன்வேக வேறுபாட்டுச் செயலி(&)யைப் பயன்படுத்தும் 
முறை. 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சார்பு 1(20) மற்றொரு சார்பு 1 (0).இன் 
முதல் நிலை வேறுபாடு எனக் கொள்க, அதாவது, 

AF (x)=f (x) 
ப 11 

இப்பொழுது, 85 % 1(3) 
mee | 

sf (1)-++f (2) 4£ (3) + sseoee + £(n) 

=f (1)-+Ef (1) +E" f(1)+..... +E" f (1) 

c= (1+-E+E? + 00 +E") f (1) 

_E"—] 
gor) | 

=e A * (1) (ஏனெனில், ௩9-29) 

1 | 
Fi (E—1)F (1) | 

== (E?—~1) F (1) ் 

று ௫ 
(=F (n+1)—F (1) 

n ete ty He at n+l 
அதாவது, &- 3 809-7௨4) 70207. 

. . a= 

குறிப்பு 1. & F (x)=f£(x) 

மிகச. 

“ZB. £@)=[At f(x] 
1
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கூட்டல் எல்லைகள் வரையறுக்கப்படாமலிருந்தால் 

2100-7112) 
என்று எழுதலாம். 7 

ஆகவே, ந சம 

என்று கிடைக்கிறது. ஆனால் 1 என்பது தொகையீட்டுச் செயலி 

(integration operator) B@b. ஆகவே, கூட்டுத் தொகைச் செயலி 
யாகிய 5 என்பது தொகையீட்டுச் செயலியாகிய 2, 3க்குச் சமம் 
என்று காண்கிறோம். : 

- குறிப்பு 2. %& என்பது ஒரு மாறிலியானால், - 

A [F (x) +k] = AF (x) =f(x) 
ஆகவே, Lf (x)= Aq f(x) 21100) என்று எழுதலாம். 

12.4 கூட்டல் வாய்பாடுகள் (1/௦ாயய/2௦ 10 summation) 

(1) 70% 8 எனக் கொள்க, (% ஒரு மாறிலி) 

. இப்பொழுது F (x) அ +c, (6 ஒரு மாறிலி) எனக் 
a கொண்டால், 

A F (x) =F (x+1)—F (x) 

kax+1 kax 

= Ee +e] ~ [arte] 
Zs 125 (௨-1) 

தர 

= kat=f (x) 

  

n டட n+1 
உட f(x)= 2 kar=[F (91 

= ஆ] 

= F (n+1)—F (1) 
kanti kal 

= ES +e _ lan tel 

ப kanti_ka 

a—|l 

2-1 

  

ஆக் த் ? woe Be n % 1295... ௦1 

வேறுபாட்டு இடைவெளி என்றால் | f «=| | ஆகும்,
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(ii) f(x)=x a 3-2) (ம _ற.-1) [2]? எனக் கொள்க, 

. F (x)= er ட ௦ என்ற சார்பைக் கருதுக, 

A F(x)=F ED )—F (x) 

ன்] [ஜு + 

  

  

  

  

  

  

ptl 0-1 
aH விர 

Pei | 
_ (௩190-1) (x—2)...(x—p+1)—x(x—1) (x—2) ...(x—p) 

p+l 
< (x—1) (x—2)...... —p+l1 

_* &—!) (x = (x—p+]) [x+1—x+p] 

_% 1) டே2).. RPT) si [p+1] 

= x (x—1) (x— 2), ௨௨ (x—p+1) 

, = EP =fo9 
sp =lFoor? 
x=] 

[21 உழ 

[2 3-1: rs I 
-| [x x]?tt |" 

Pri di ட 
n > of faxtbpt yt seme 2 [ax+ b] ={ eee 

cays 1 ட ் , 
(iii) f(x)= Ca¥) (ad. 5) று = [x]? croré Gare ae. 

F(x) a 4 ௦ என்ற சார்பினைக் கருதுக, 

ல் F (x)=f£(x) என்று எளிதில் காணலாம். 

் ற் ar =For™ 
-p+1 

[x]? rep 
ao ppd 1 
[x]? tt n+1 

Bre ary,
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(9 8-2, 3 படே... எனக் 
கொள்க. 

1 2)-(2),.._ என்ற சார்பினைக் கருதுக. 

vA F()=F(x+1D—F(x) 

=(x+1),4+1-(2): 

  

  

  

  

  

_ (841) x(x—1). 0 (x—r+1) 

ஞு (r+1)! 

K(X— 1 )eceeee (x—r+1) (x—r) 

_ (r+1)! 
_x(x—1)...... (x—r+1) 
= டு (x+l—x-+r) 

EC] )nacan (x—r+1) 
= (rl)! (1) 

௩01)... ௮1) 
= =] | 

=(x)p=f(x) 
n n n 

. &.. (),= [5], + = [()rta], ™ 
x=] 

12.4.1. மேற்கண்ட கூட்டல் வாய்பாடுகளை மாற்று. முறையில் 
வருவித்தல். 

(i) £(3) 85 என்ற சார்பினைக் கருதுக. 

Af(x) =f(x+1) —f(x) 

=ka*t?—_ka® 
=kax* (a—1) 

f(x)=A7t k(a—l)a. ape AT=Z 

ka*=>k (a—l)az 

    

அதாவது, Skax= kar 
உ] 

nN kax உம்... 

a 4 நமி kax—| | 

x=] ant da 

2 kaxy +1 
வேறுபாட்டு இடைவெளி 1 ஆனால், © kax -| டர]
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(ii) f (x) (e—1). (EZ) caren ons (x—p+1)=[x]”? எனக் 

கொள்க. ட 

ஃ. கம்யே -7(௧௮41)--1(2) 

அதாவது A[x]?=[x+ 1] —[x]? 
=(x+l1) x (x—1)....(x—p+2) 

—x (x—1) (x—2)......(x—p+1) 

=x (x~1)....(x—p+1) [x+1—x+p—1] 

=x (x—1)....(x—p+2) p. 

= {x]?"\-p. 

2 XP =A™ [விற 

| [x]? p-l ~1 

அதாவது, **- ௩112] = SLs] 
341 

ஆகவே, [31]? ட 

n p+1) n-+1 
4 நு 1 [x] 

seo] ட டரா p+l 

n ் ptt) at 
பொதுவாக, Y [ax+b]?= aut le 

x= 1 1 ah (p+ 1) 1 

ee 
~—e 

1 (iii) f(x)= (x+ 1) («+ 2)...-(x +P) 
Af (x) =[x +1]? —[x]™ 

  =[x]? srord கொள்க, 

l 
stag, A[x]” =(x+2) (x+3)...(x-+p) tet) 

  

ர (- 1) (x+ 3)...(e+p) 

  

1 eure os 
கேஜி 43) டு | x+p+l ~ x+1 | 
  

  

_ 1 x-+1—x—p-—l 
(x+2) (k+3)...... at [டகர 

- வற்ண்ட யே.” 
=—plx]?" a 

. [x] = At (5197) 

“எறத[8.
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படக பய் 

  

  

ற 

ச > pt ஆஅ]? ௪ al 

11 -p+1) n+1 
2 = fay? =4 
x=] a ட, 

ர் எனு வடட வ ட மட கடலக வப கொள்க.   

| 

கிய ப். வே1),- (0.. 

= (x+1) (x) (x—1)...00(x+r-+2) 
rl! 
  

_ ௩-1)... ௨341) 
ri! 
  

(1 ஷியா] 

= (x— 1).....(x—1r+2) [r] 

  

  

  

=(x),—7 | 

f(x) =A™ ()s-1 

அதாவது,(8,- &* (9)_1-3 (61 
கறு கிய ட 

: ந் « | 

5 %)2 r Zee [eel 
ர) f(x) = T(x) எனக்கொள்க. 

A f(x) = A T(x)=P(«4+1)-T) 
ற் aS P(x)— —T(x) 

a? =(x—1) P(x) 
“ T(x) = f(x) =A (x—1) T(x) 

ஆ (6-1) க் 

| i: ட T(x) = =e 

aoa! “P(a41)— PA):
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குறிப்பு : 
ஒரு தொடரின் %ஆவது உறுப்பை ௩ இல் றபடி பெற்ற f (x) 

என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையெனக் கொண்டால், அவ்வுறுப்பை ஒரு 

இடைச்செருகல் வாய்பாடாக மாற்றி எழுதி, அத்தொடரின் கூட்டுத் 
தொகையை மிக எளிதாகக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, 

ஆவது உறுப்பைக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதுவதாகக் கொள்வோம். 

9-2(0)--(9_& 2(0) (90) ௧3 £(0) 4... 400) ௧௩ £(0) 
28(9-2100)45 ௫0௧ 2(0)45 6௨ ௧52004... 

் + (x)n A® £(0) 

=(x); f(O)+(a)o A £(0)+(x)s A* £(0)+..... 0 

+(X)n+1 A® f(0)+¢. 

இம்முறையைப் பயன்படுத்தி சில உறுப்புக்கள் மட்டுமே கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள ஒரு தொடரின் ௩ உறுப்புக்களின் கூட்டுத்தொகையைப் 

பெறலாம். எவ்வாறெனில், முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உறுப்புக் 

களின் வேறுபாட்டுப் பட்டியலை அமைக்கவேண்டும். அப்பட்டிய 

லில் ௩-ஆம் நிலை வேறுபாடுகள் மாறிலியென்றால், கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள தொடர் ஒரு ௩ படி பெற்ற பல்லுறுப்புக் கோவையாகும். 

எனவே, அப்பல்லுறுப்புக் கோவையை எழுதி மேற்கூறப்பட்டவாறு 

கூட்டுத்தொகையைப் பெறலாம். 

மாதிரி 141 

% (2-1) (2-2) ஐ ௩-ஆவது உறுப்பாகக் கொண்ட தொடரின் 
உ உறுப்புக்களின் கூட்டுத்தொகையைக் காண்க, 

f (x)= (x+2) (x+1) x=[x+2]8 

_] 24 177 பவை [892] n n 

3 f(x)= = 
=] i= x 1 

1 ] 
oe 4..." ம் ட [௨43142 [8] 

(௨48) (௭௮) ௮1) 

மாதிரி 142 
் | 
z (3x—2) (3x+1) (8-4) ஐக் காண்க, 
௩
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f (x)=(3x+4) (8x41) (3x—2) 

  

=[3x-+4]8 
இங்கு 1-1 

13, 11 [[3%- 474 ] ௨74 

x f(x)= Y [3x+48= 
x=] 0 ae 1 3X4 Ji 

] ae) Bt? = ay {erat}! 
1 n-+1 

art (3x--4) (8x+1) (3x—2) (@x—5) } 
i 

(வே) (844) (௨41) (8-2) 

(7) (4) (1) (—2)} 

=45 [(2n+7) (8-4) (௨41) (௨-2) 4567. 
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X (x+1) (௩43) ஐ ௩ஆவது உடறுப்பாக்கி கொண்ட வடிரக 
1 உறுப்புக்களைக் கூட்டுக. 

f(x) =x (x+1) (x4-3) = x34 4x94 3x, 
=a [x]3--b [x]?+c [x]+d sraré கொள்க. | 

f (x) Q)str குணகங்களைப் பிரித்து ஐ, 2-1, 2-2 ஆல் வகுக்கவும், 

  

0 1 4 3 0 
0 டு: 0 

1 1 4 3 toe EE 
2 ஷீ 5 " . ன் | 8 

1 ் 7. 

1 

2 (௮1 [0347 [81108 [27 
் 1... ப் [ [24 [278 [x]? n+-1 

= By foe ச ரச. 
சந்திர tps py
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= (a+) n [3 (n—1) (n—2)-+28 (n—1) +48] 

=~ (n+) n [3n2-119n +26] | 

ன உ (19 ௩42) (3௨418) 
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O, 10, 33, 77, 150,......... என்ற தொடரின் % உறுப்புக்களின் 
கூட்டுத்தொகையைக் காண்க. 

முதலில் வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும். 

  

  

x f (x) Af (x) AY (x) AB (x) 

0 0 
10 

1 10 13 
23 | 8 

2 33 | 21 
44 | 8 

3 77 99 
73 

ஆட் 150 
  

மூன்றாம் நிலை வேறுபாடுகள் மாறிலியாகையால் (9 ஒரு மூன்றாம் 
Line பல்லுறுப்புக் கோவையாகும். 

f (x)=f(O)+(x) A f(0 0)+(x)s A* £(0)-F(x)3 A® £(0) 
=O-+10 (x)-+13 (x)a+8 (x)3 

n+ . ர் 
உ. 762 உ... [0410 (2)13 (0518 (வர 

gc] x=0 . ப கத, 

=[10 (x)e-+13 (x)g+8 (9. 

atl), 13n(n—1) (a—2) 
= | 6 2 ட 

21) ௩-௫ ஐது... 
படல் eee  
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— = n (n—1) [30+13 (n—2)+42 (n—2) (n—3)] 

1 
ஆ
ட
 

அ
.
 

n (n—1) (2n?+-3n-++-16) 
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ஒரு தொடரின் % ஆவது உறுப்பு கட உல படத ஆனால், 

அத்தொடரின் ௩ உறுப்புக்களைக் கூட்டுக. 

1 

9 வட வயது EI 

  

fet? 
2. 12 

1 1 1 1 
மு 432” 2. 

| 1 [4- [ | | 

2L6 (n+2) (n+3) | 

“மாதிரி 146 | 

= x+3 : 

xa ¥ வல 5 மதிப்பிடுக. 

(0-2 ட்டு க 

டவல டட வட இட பட்ட 

= [x]—?+3 [x—1]-3 

[் ன “தின் n-+1 

00-41 +38 11. 

  

ன் 

3 
=] —2 1 

a ad ப்பி 3 ayn ie 
Be fot ORE Sg fe aa of cate
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[ 1 3} | 1 ட்! 
42 2) 210 ௫ 1 

_— 1 ட்ட... ௨. 35. ட்ட 

~ ““n+2° 2° 2(n+1) (n+2)" 4 

5 1 3 
“4 ௦042 2 (n+1)(n4+2) 

_ n (5n+11) 

~4(n+1) (n+2) 
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1, 6, 11, 18, 31, 55, 115......என்ற தொடரின் ௩ உறுப்புக்களைக் 
கூட்டுக, 

வேறுபாட்டுப் பட்டியலமைக்கவும்: 

  

  

ஜு f (x) A f(x) A? f (x) A} f (x) 

0 ] 
5 

1 6 0 

5 2 
2 11 Zz 

. 7 ல் 
3 18 6 வய 

13 8 
+ 31 14 

27 16 
5 58 30 

57 
6 115 

  

மூன்றாம் நிலை வேறுபாடுகள் 2ஐப் பொது விகிதமாகக் 
(௦௦௨௦0 72110) கொண்ட ஒரு பெருக்குத் தொடராக (0. 1.) இருக் 
கின்றன. 

- ஆகவே, £ (0) -ஒரு இரண்டாம் படிக்கோவை - 19% எனக் 
கொள்க. 

=a (x)etb (x)y-to+k 2°



Og 984 | எண்சார் கணிதவியல் : 

“A F(x)=a (x)+b+k (2-1) 24 

=a (x) +b+k 2 | 

A®f(x)aatk2 

APF (x)ok 2. 
x: 0 என்று பிரதியிட, c+k=f(0)=1 

b+k=Af (0)=5 

atk=A®f(0)=0 . ax=—k 

k= Ai f (0)=2 .. a=—2 

7 b=5—-k=3 ப 
0112 1 

5 ம (ஐ ஐ18 ஐட-142.2 
n—l x ‘ fg ats ப் | 2 7A a Ef @)=[-2 ௫9-48 01 இட்ட | 

அவட்கு“ [ ஷமி [=]: 

    

  

வட இஞ் (ட) (n—2) , 3n (n—l) 
க வை கு த — 1 2 

=2"' 9% (2n2—15n +19) 
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“a Qx+3 
அ <1): 3. இன் வத்த காண்க, | 

ரத்த. 11! கு 

OPEC 
i. டட 3 , mi “x 

ப =(= 03 | 
ee ga ed 

—, 

#3" (x+1)3" 
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ட டட] 1 
x37" (x41) 3° 

=-4(—) x35 

ட்டு (x)=—ZA Cy | 

  டை | ஏனெனில் Y= A! 

x 3 

_ 2x+3 3° 

x (x+1) 

] > 

ட I: = 1 

--[—1_ + 
(n+1)3° 

1 

(n+1) 3” 

nN 

5 £ (x) 
1 

  1 

மாதிரி 149 
n «x x2 
2 4 ட்டம் | இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x= 

ய" (சென்னை எம்.எஸ்.ஸி ₹68) 
Pte tn oan 

(x+1) (x+2) 

et |! ப த] ப 

x, 4 தர்? 
= x+l x49 

  

<i) 
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n- 1 4% n+1 க” ரக ? [TL] = ( ) 3 a xl 1 

_ ம் n+1 | qnth 4 

3 E > | las 5 | 
gt ட கதிர்! 4 

~ 3 3 n+2 

9 ge n—| 

“37 3 (a) 

    

  

  

wifi, 150 
முதல் ப இயற்கை எண்களின் முப்படிகளைக் கூட்டுக, 

f(x)=x8= [x] + 3 [x] + Bs] 

if n-+1 n _ Sts] 
=e EG on Peet ஷீ வகை ் 

lati + fa+1P +S fa+1p 

(n+1) n[(n—1) (n—2)+4 (n—1) 42] lI 

(n-+1) n [n?+n] | 
i wm 

af 
of 

of 

n? (n+ 1)3- 

மாதிரி 151 | 

க கே) ௮௨ (0) என்று காட்டுக. sigsir epouh E (2-41) x! 
இன் பற்பல காண்க. 

கட்ட வேடு ௨! 
=x! [x+1-1] 
=x! [x] > : =x (1)
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x!=A-1 x (x!) 
=> = i 1) 

ற உய) [xl] 
“டட 

இப்பொழுது, (2 1) ௩1-[0241)”-2] xt 
=(x-+1)? x!—2x (x!) : 
=(x41) (e+1)!-2x (xt) 

ot nu-+1 n 
E(x? 41) x!=[(x+1)}] "i = 2௨117 

x=] 1 ~ esa, 
=(n+2)!—2!—2 (n4+1)!142.1! 
=(n+2)!—2(n+1)! -° 

=(n+1)! [n+2—2] 
ற 41)! ் 

12:5 பகுதிப் படுத்திக் கூட்டல் (Summation by Parts) 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரின் ஆவது . உறுப்பு Wai W, 
ஆகிய இரு சார்புகளின் பெருக்கற் பலன் என்று கொள்த். அதாவது, 

f(x)=V, W, . 

இப்பொழுது U, 37, என்ற சார்பின் வேறுபாட்டைக் ர்க், 

A(Ux Vxy)= Ux+1 வ V; 

=U,41 (Vx41—-Vx)+Vx பெட்ல 

17 1 கட்டர் AU, 

U,V; =A"! [Ux+1 AVs +V; AUs] 

=E(Ux41 AVs)+E (Vs AU) 
+ BH மாறிலி, 

அதாவது, iV; AU,=U, 2 (0. AVx) tk: 

இப்பொழுது, கூ) என்று எழுதுக; 

(௮ கம அ, 

| Ux41= 2 Wy 41 | oo, 
இம்மதிப்புக்களை 2 ௨ & 0.-இன் சமன்பாட்டில் மிர தியிடவும், 

3.73 Wx=(= Wx) Vx— [(2 Wx+1) A VJ +k 
a, SW —ZA VCE Wy 41) +k 

4, க ஆகியவற்றைத் தனித்தனியே கூட்ட முடிந்தால், ல Vv; 
ஐயும் காணமுடியும். Wy, ஐ ஆபே என்று எழுதினால் கூட்டல்...
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எல்லைகளைப் பயன்படுத்தி மேற்கண்ட சூத்திரத்தைக் கீழ்க்கண்ட 

- வாறு எழுதலாம். 

11. ntl 11 r 

% Vs AU,=[U, Vi ணை. Us41 AV«= 
x=] 1 onl 

இவ்வாய்பாடு, பகுதிப்படுத்தித் தொகை காணும் (integration by 

றவ) வாய்பாட்டை ஒத்திருப்பதைப் பார்க்கலாம். ஆகவே, இவ் 

- வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி எளிதில் கூட்டுத்தொகைப் பெறலாம், 

12. 513 பகுதிப்படுத்திக். கூட்டும் வாய்பாட்டைத் திரும்பத் 
திரும்பப் பயன் படுத்துதல். 

7 க்குப் பயன்படுத்தப்படும் க, 11 என்ற செயலிகளை முறையே 

கட்ட என்றும் 4, க்குப் பயன்படுத்தப்படும் ௩, 1 என்ற செயலி 

களை முறையே கூட மடி என்றும் குறிப்பிடுவோம். 

அப்பொழுது, 27 W,=Ve-+1 W.a+i- Vx Ws 

: எடு Ey Ws Vx Ws | 

=(E, E,—1) Vy Wx 

. - (ம 1) - 

் ப =(1+ Ai) 1 +Ag)~1 
= Dat இரா Ai Aa 

ஆகவே, EVs We=A™ Vx Wy 
=(Ait AatA1 Aa) Ve Ws 

[க்சி கலி Vi We” 

=Ag = [I+Ai Ag” (1+Aa)]" Vx Ws 

=Ag" [1-Ai Ag? (L-+ Ag) + 
At Ag” (கல் டவ 1 Ve We 

=[Ag*—Ai As’ Eat Ar Ae ஐ... 
பிரி 

=V, ZW, கிரக 3 Ea Ws 

dat My BR Weems oat at 

1 Vs AY: என்று எழுதி, 1, ஐச் செயல் படுத்தவும். 

நர We a V5 DW, AV: Fy Wert A? 5 Wats . 

ணா தது boo oan ee gee PRE TRS CHF ean ரகச eee eee
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இங்கு a ee என்பன மூறையே இரட்டைக் ல்கூட்ட 

வற்றைக் குறிக்கின் றன. 

12.5.& ஒரு முக்கியமான வாய்பாடு 

x Vx W,=V; rW,—AV,=" Wx4i tA? Ve ." Wy+9 oF aie eras 

என்ற வாய்பாட்டில், 7,8௨௩ என்று எடுத்துக் கொள்க. 

    

x W,= ன் 2: = 
8-1 

2 Weu=d (F Wey) 
ax+1 

=* (3) 
ax+i 

~ (a—1)2 

. ax+2 
இதுபோல், ஙா ப னா = ao =o நச ௨௧ tee 

ax+2 
¥ ax Vx=Vx— பச் y ட x == நீடி eat oy. *(a—1)8 Seencesen 280 

  

_ as aA azA2 
டட வாச் படட எக | Ys 

மாதிரி 152 

1-3 232 4984 4414... என்ற தொடரின் ௩ உறுப்புக் 
களைக் கூட்டுக, 

%- ஆவது உறுப்பு-5 ல 

  

ல் xy — 2% [, aA Ve, FAV; 
இப்பொழுது, Ya Vx x! ——— T a2 கடட 

என்ற வாய்பாட்டில் ௨-3, 7, -% என்று எடுத்துக் கொள்க. 

¥3% x= 3 12 As 
Gl 3—| 
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n xf இட 

sx3*= [F(*-g) |, 

For 3)-4(-4) 
= 2041) கண்டம் +5 

மாதிரி 153 | 

1-3 + 2-9 + 4-27 + 9-81 + 19-243 + 36+729 + vee see see என்ற 
தொடரின் ௩ உறுப்புக்களைக் கூட்டுக. 

தொடரின் உறுப்புக்களிலுள்ள இரண்டாவது காரணிகளைக் 

கொண்ட 3,9,27,81,.....௨. என்ற தொடரின் %-ஆவது உறுப்பு 

9௩ ஆகும். முதல் காரணிகளைக் கொண்ட 1, 2, 4,9, 19,36....௨. 
என்ற தொடரின் ௩ ஆவது உறுப்பைக் காண முதலில் வேறுபாட்டுப் 

பட்டியல் அமைக்கவும். 

  

  

x f (x) Af(x) A*f(x) A? f(x) 

0 1 

1 

1 2 1 

2 2 

2 4 3 

5 = 

3 9 5 
ழ் 10 2 

4 19 7 

17 

5 36 
  

ல a cash api (2) எனக் கொண்டால், 

f(x) =f (0)+(x)1 Af (0)+(x)s A? f (0)+(x)3 A$ f (0) 

= 1468+ (R)a+200)5 |
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ஆகவே, நாம் காணவேண்டிய கூட்டுத் தொகை 

= 
=e 3 [14 (tat? (asl 

x=0 

n—1 

=3 a 3* [1+(x)1 +(x)a+2 (x)3] 
x= 

. A Va=1+(x)1 +2 (&)s 

A'V,=14+2 (x)1 

AiV,=2 

n—~l 3s 8AV, , 37 AINV x Vo A பதம் அ வடகம் ற A x 13 த கவே 3], aa எட்ட ர இட்ட௨ 

_ இகர n 

(3—1) \ 

2117 [1909-4 (4 

$[1+(x)1+2 (x)e] 

+2 [1+2(x)1] 

[2] 

5 [3° [444 இயக) (0 || 

—6—G6 (x); —12 (x)g+ 18(x),~27} | 
0 

3* {8 (x)g—8 (x)a-+16 (x), 29} [ 
0 

it 
co

} 
wo

 
(
அ
வ
ை
ர
 

8 (800-8(90:416(0)-29) 429 | 
உ (800-1)0-2) . 0-1) 

் | 6 ee }+ 16] 

பூ (௩-1) (-2)-8 (a—1) +120] 

  

oo
f 

Go
 

oO
} 

9
 

co 
o
T
 

| 

n 

6 
3h 

a n (n?—6n+17) 

லே
 ப 

|| 
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12.6 யூலர்-மக்லாரின் கூட்டல் வாய்பாடு (ய/ஜ.நரீக0ிலயார்ற 
Summation formula) 

யூலர்-மக்லாரின் பரப்புகாண் வாய்பாட்டைக் கருதுக. - 

உ ॥ஐ கட) 4700] 4041௫) 4... அ "0 -டு] 
a 

h he 
ஜீ" (n)— 14 or 750 =a (n) — fil (0) | 

மீ மீ 
ணை * (n)— r(0)|+ பப்ப 

=[f (0) +f (1) +f (2) +......+f (n)] —4 [f (a) +f (0)] 
h 7 ப ttt 771 h5 7 வ ள் —7 If’ (x) —f +2 [£"" (n)—F"" (0] —gp5qy LE (@)—F 1. 

QuQurapgsi a+rh=x,, r=0, 1, 2,..., n sretr my) orp Seyi. 

En - ன் ர S- £ (x) Ax=[E (xo) +£ (m1) +... +E (Xn)]—4 [F (ma) +£ (X0)] 
0 

ஜ் [f" (x,)—f" (m0) 4+ LF" (2) "(no 

hd 1 பட்ச ஆற! 0-8 (601. 

a . 

ஆகவே, . ற கே1 0100)... +f (x,) 
ize 

Xn 

S f(x) dx+3[f (Kn) +f (Xo) ] 
Xo 

h +p LF Gea) =P (80) esp LE") 0" a] 

॥ 
pb

] 

hd Vv ட -ஸ்ஸ (009-014... 

இது யூலர்-மக்லாரின் கூட்டல். வாய்பாடு என்று வழங்கப் 

படுகிறது, இவ்வாய்பாடு ஒரு தொடரின் ௩ உறுப்புகளின் கூட்டுத் 

தொகையை அதற்கு ஒத்த eee தொகையுடன் இணைக் 

கிறது. |
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மாதிரி 154 

யூலர்-மக்லாரின் கூட்டல் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி முதல் 

1) இயற்கை எண்களின் நான்காம் படிகளின் கூட்டுத் தொகையைக் 

காண்க, 

காணவேண்டிய கூட்டுத்தொகை S, = 144244344... ற. 

இப்பொழுது £ (2)-* எனக் கொள்க. 

.if,jem, ந (யெடு 

f' (x) =4x3 லம் வேர்க், f' (x9) =0 

£'"" (x) = 24x 2177 (0) =24n, 1?! (0-0 

f" (x)=0 

யூலர்.மக்லாரின் வாய்பாட்டில் பிரதியிடவும் ; இங்கு 1] 

l
m
s
 

; xt JS x! dx +4 [f (n)+f (Xo)]+rs [f! (xn) —£" (x0) ] 
x 

1 
720 [ee (x) து (Xo) ] 

fx) yn 4] ; ம் 5 [ 
= | ட +0] +;5] 40 —0|—739| 24-0] 

15 ற* ற ந 

“13-30 

12.6.1 முதல் ॥ இயற்கை எண்களின் படிகளின் கூட்டுத் 
தொகைகள் ($யய8 of powers of first n natural numbers) 

முதல் ௩ இயற்கை எண்களின் முதல், இரண்டாம், மூன்றாம் 
படிகளின் கூட்டுத் தொகைகளை நாம் அறிவோம். 

உட்ப 1] =$n?-+ $n. AStus, 14+24+3-+4..+n = 

124224324 .tn?= in34+in?+1n. 
13423-43384 ,.,+n38=  4nt+$n3+41n2, 

இப்பொழுது, ற என்பது ஒரு நேர் எண்ணானால், 

Sy=1?+2?437-+,..+tn? Qoir கூட்டுத் தொகையைக் காணப் 
பயன்படும் வாய்பாட்டை, யூலர்-மக்லாரின் வாய்பாட்டிலிருந்து 

வருவிப்போம்,
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| பொதுவாக, ம (௨.)ஐ 1, என்று சுருக்கமாக எழுதினால், பயூலர். 

மக்லாரின் வாய்பாட்டைக் கீழ்கண்டவாறு எழுதலாம். 

ரம் 

7 f (x) dx=4 (fnpt+fo) +(fitfet...+fa—1) 

டட ர். —f! fit மழ hé தா f" 
12 ( 0-4 0)--20520 ( 3 ர்... 

இவ்வாய்பாட்டில் ௧-0, 1, 7 0)-2ம எனக் கொள்க. 

பக fx dx= 4} (nP+0)+[1>+2P+...4+(n—1)?]—,[
p விடற 

1 _ 
* (10-10) 6-2) வீ *--0] 

] ae ne 
ஐ [Pp (P—1) (p—2) (p-—3) p—4)n?~°—0] 

  

liane தது உளத் சுகி கரக இலங்க rere eainre ச்லக் கலக் கருவ சதகம் சதக ம koh eaid BEA 

அதாவது, 
73 pp த at 

ee D ட் — )p த pl -- *[1242 2? +... -(n—1)P] n? 

uP 0-1) 6-2) »-s__P (p—!) ட 2) 6-3) 6-4) 
720 30240 

வரத கை கைங ணைன வனக வைனை கக்க ணைன காத ணன ணைன 

aT np _1 

12424. அயற் பலவ +5 ரத 1 

_ற 6-1) (p~2) லட உட்ப 0-௮ 3) (ot pao 
720 : 30240 

இவ் வாய்பாட்டிலிருந்து றயின் நேரெண் மதிப்புக்களுக்குரிய 
_ முதல் 1 இயற்கையெண்களின் ற படிகளின் கூட்டுத் தொகைகளைக் 

காணலாம். றயின் மதிப்பு ஒற்றை அல்லது இரட்டை யெண்ணுக்குத் 

தக்கவாறு இவ் வாய்பாட்டிலுள்ள Serer இறுதி உறுப்பு nt 

அல்லது பஜக் கொண்ட தாகயிருக்கும். 

மாதிரி 155 

முதல் ௩ இயற்கையெண்களின் ஏழாம் படிகளைக் அட்டு; 

இங்கு )-7 (ஒற்றையெண்) 
ஆகவே, வாப்பாட்டின் கடைசி. உறுப்பு பிஐக் கொண்ட்தாக் 
ere .
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க] 4 24 அளி 4 a ‘a 
7:6:5-4-3 
30240 7 

= gn8 pnt + y/gno—pné + yn. 

மாதிரி 156 

[ 1 1 [ த 
Zoo + 20 1 “ரஜத் 500 இன் கூட்டுத் தொகையைக் 

காண்க. (சென்னை ₹69 ஏப்.) 

எனக் கொள்க. f (x)= 

9
1
)
 

5 

0 (8) “ஹு £ (ss) = 503 h=2, 

ச் (க் ௩ நீ பழிய ow f" (x,) = meg i 
xe ்் ம் (400)? * டு (500) 

் 2 ter 2 ர 2 

1! 0-5 21 (₹0 00%! ் 0) “ 005 

500 | 500 1 1 உருக் 7 அல்பம் [004000] 
400 10 * 

ட் 
+75 [f’ (xnJ—-f (x) — ani பமா (Xn)—£'"" (Xp)] +... 

1 1 2 1 1 
= 5 [log x] - ண: mo || -sa ta 

= ms 2.0" 9% ae 
72 500° 400° ar | eee e064 268 

= + log [log. 500—log, 400] + = > [0- 002+0-0025] 

+ ~ [ —0-000004-+-0-00000625] 

—-G5 [0-000000016—0-00000003] +... 

ரி
 + lige 5. +-0-00225 0.000000371-......... 

= 0-11157-+-0.00225 -+.0-000000371 
=0-11382
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மாதிரி 157 

1 1 [ உ அடத் டட 018 hae +— anne 1.௧௮ 4+ _ இன் கூட்டுத் தொகையை 
299° 

9 தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 

(சென்னை ₹62 ஏப்., டெல்லி எம்.எஸ்ஸி. 60) 

  

[ 
இங்கு f(x)= a 3 He? 

[ 
f (X9)= —~ = 0-0000247518 ( 0) 2013 

ட _0.0000111855 
08           

—2 
f'(x,) = —_~ = —0-0000002463 Mm 0) 2013 

—2 
f' (x,)= ——~ = —0-0000000748 J 5908 

299 1 hy ie : 
oI tan wo ar Kol (xn) +f (x9)] 

+i அ ன பட ணை அள் 

299 j 1 299° 

இப்பொழுது, f =|dx= [35] 
201 x? 28 Joo1 

ராக்: ஷீ 
101.1. 900. 
= -0-0049 751244 —0-0033444816 

299 | 
a J ஜி | 0. anes al 0-0033444816] 

+ > [0-0000111855 + 0-0000247518] 

+= [—0-0000000748 +-0-0000002463] 
= 0-00081532144 

0-00001 796865-1 
0-00000002858 

= 0-00083331863 

-0:000933319 (ஒன்பது தசம இடங்களுக்கு)
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மாதிரி 158 

1 1 1 1 ட , ட 4. a 44 105 +4 i072 Pas stansens என்ற முடிவிலாத் 

தொடரைக் கூட்டுக. 

. [ 
இங்கு 8()--, 1-2 

உட ல f(x)=l சபர் [f (x f(x ல ழு மி று X ஐ7-[-10:0)] 

ன் : 
Ty [f (Xo )—f (Xo) |— ததக) 

. 
° 

: | ட் 
இப்பொழுது, ம் x8 dx | x | 

1 

=0+ 357 
=0-0099009901 

1௩௨9௪0; 80%) =< = 0.0000980296 

f! (x)= £' (xm)=0; 

_9 ட 
த் =——= —0-0000019412 (Xo) 1013 

Sco =5 (0-0099009901) + 

த் (0.0000980296)- 
—_* 

_ (0-0000019412) 

=0-0049504950-++ 

0-0000490148 + 
0-0000003235 

=0-0049998333
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12:7 வூல்ஹவுஸ் ite asmiiut® (Woolhouse formula of 
summation) 

யூலர்-மக்லாரின் கூட்டல் வாய்பாட்டைக் கருதுக, 

n Xp . 

உ 100. 7120 tet ZH) 
i=0 Xo 

+ [f’ (xp) —£' (x]- ar E(x )—£" (xo)] 
ன BOS COS FSF OES FEF THE OEE HOH COS FOS DES OOO EHS cee aoe 

அதாவது, £(0/)-ட 1-0, 1) 2, ...4 _௰ என்று க் 

1 Xn 

சர்ர் t= ST ydx+5 [yn + Yo] 
Xo 

h ர ர் 1 777 771 

+47 [Yn [71-50 [நட் 01-14... வவ (1) 

இப்பொழுது சம இடைவெளி 1)ஐ 1 சமபாகங்களாகப் பிரிக்கவும். 

ஆகவே புதிய சிறு சம இடைவெளி- > ஆகும். மேற்கண்ட 

வங்கத் வரர் அனு h , ; 
வாய்பாட்டில் ஐ ஆக மாற்றி எழுதவும். 

C¥oFY1/mt+Yo/m 7 + Yi) + (Yi+a/m + Yita/m t+... + Ya) 
. எந கசத seneee ரத் ச சு wearer 13% 

1841 Xn | 
eas ர் 1௨ t = aif y dx! ரய) om (yn' —Yo') 

hs ~ aa (a YU" bee ncbecodoge (2) 

(1) ஐ௩.ஆல் பெருக்கி (2) ஐக் கழிக்கவும். 

1 (70-31. 4999-0 10யா டமார் உரு. ரம 

“E(vt) (#1) (wa) (a) 
h8 ் ர் 1 — F720 (ve 1 myo! ‘ (கர் 

m1 (m?—1)h 
So (Ya+Yo) + - (Yn'—Yo') 

ee (m?#— 1) h3 
7 தடுக் Cyn’ —yol!').-+ கருட டட டட உட்க
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ஃ (Yo+ Yarm+Yarmt... fyi +... +¥a)=M(yo+yi+.ee+yp) 

m— 1 (3-1) ௩... 
= a Yat Yo) — 5 (Yn —Yo') 

m!— 1)h3 , is 
ர் ( டப (9௨ —Yo )- 

இது வூல்ஹவுஸ் கூட்டல் வாய்பாடு என்று அழைக்கப் 

படுகிறது. இவ்வாய்பாட்டின் மூலம் 30 க்கும் 5, க்கும் இடையே 1) 
இடைவெளியிலுள்ள % இன் மதிப்புக்களுக்குரிய 1 (2) இன் மதிப்புக் 
களின் கூட்டுத் தொகையை மிக எளிதாகப் பெறலாம். எவ்வா 
றெனில், 25 க்கும், 2, க்கும் இடையேயுள்ள 31% இடைவெளியிலுள்ள 
2 இன் மதிப்புக்களுக்குரிய f(x) Qo மதிப்புக்களின் கூட்டுத் 
தொகையைக் காண்பது எளிது. அக்கூட்டுத் தொகையிலிருந்து 
இவ்வாய்பாட்டின் மூலம் 1) இடைவெளியிலுள்ள எல்லா மதிப்புக் 
களின் கூட்டுத் தொகையைப் பெறலாம். 

மாதிரி 159 
100 1 
ர் =a இன் மதிப்பை ஏழு தசம இடங்களுக்குப் பெறுக. 

n= 

(சென்னை *65 ஏப்.) 

1 
இங்கு £ (0 --- 
10 எனக் கொள்க, 

0௯30, 1060, 39-70, ...... » Xp=xX5 = 100. 

you f (50) = —=,-=0-000008000 

yi=f(60) = aT 0:000004630 
I 

70° 
1 

80” 

yi=£(90) = 5 =0-000001372 

ya=f(70) = =0-000002915 

    

‘yg=f (80) = =0-000001953 

[ 
=f(100) = ——— =0-000001000 35 ( ) 1003 

  

eee
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3 9 டி 19 0-000001 9870 
; 3 

# el=— 3 

r ' tng *. yo! =£'(50) =? =—0-00000048 
50” 

—3 
ys’ =f'(100) = ———= —0-00000003 து எம் ( ) 100! 

க் Ys'—Yo. =0-00000045 

இப்பொழுது 50, 60, 70, 80, 90, 100 ஆகிய இடைவெளிகள் 

ஒவ்வொன்றையும் 10 சிறு சம இடைவெளிகளாகப் பிரிக்கவும். 

அதாவது, வூல்ஹவுஸ் வாய்பாட்டில் ம. 10 எனக் கொள்க. 

— ழா =10(yotyityotyatyitys) து (ys + yo) 
=5 

10°—1) 10, , _, 
ea) அட அ) oes one eee 

120 

=10 (0-000019869)—>-(0.000009000) 

0. -00000045) 

= 0-00019869-—0.- 00004050—0. 00000371 

= 0-00015448 

=0-0001545 (aap sein it mena 

12-8. இலபக்-இன் UL sumiit® (Lubbock’s formula of 
summation) 

D=; log. (L+A) 

2 3 4 
=%(4 -F es 2 ணக அப) என்று நாமறிவோம். . 

1. ச, இர 
க n உ 2 

டட ௯ eat As | 3 பக் 5 ab rae vee cee 

“பகர் ட As at a 
“Ee [et ig abe Bis வல்லவ ees see se he 

"இப்பொழுது. n=I, as Piscine என்று ர பிரதியி இசி
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. A A? A 
se Dys = $-(1— இ 4-2 9 —~4 Gt erence 

. 7 தக் சக சூர்: 
அதாவது, 1 yx = ( A- > +37 Gt esse We 

9 3 
இதுபோல், 13!!! 72 (1- ர த ட்டில். 

3 

FAG AH Gt meen) Yx 

. a 7 
= /\3 (ழகர கவ விறு 

3 7 
= பணை கர் சி னம் 

000 COS ௨௦௦ 294 5954 ௨9௨ 294 ௪௨௨629 ௨2௨ 290 92 892 ௨௨௨ ௨66௦௧௨ 2௦௦ 595 ௧௦௨ 

ஒடு உஉ௨௭௭உ௭௭௨௫ ௫௨௨௨௨௨௨4௨௨ ௨௩௮௮4 ௨௪ ௨௨௧௪௨ ௨௨௨௨௨ ௧௨௪ ௨௨,௪௧௨ 2௨௨4௨௨ ௨௯ 

1 2 3 4 

மேலும், 19, “52 (vty Bt DS பி ப்பவவய )ys 

இதில் ௩-1, 3, 3... என்று பிரதியிடுக. 

ப.” hy! .-(v+ + ஆ ‘a னதி Js 

8.1! 3 3 4 hy, 75-54 ஏ தகை Vx 

இம்மதிப்புக்களை வூல்ஹவுஸ் வாய்பாட்டில் பிர தியிடுக. 

4 

இப்பொழுது % (3-3) - (௩3 Yat 5 ரட்ட) 

; A? A3 At 

(அட Yo FZ Yo“ Yor «++ ) 

| = (௫9-௧9) * (௫7 A*y0) + (௪௫-௧3) 
1 

+ 4 (4௨7௧௮0) ol. eer rsaes 

6t —26
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9 i we 3 3 4 7 5 ் 
h3(y,"'—yo =| V உர் ஓ மஜ V திடர் வலவ 

— | A®y — 3 Arye t4 Atyo— 0 2 0 4 i 

a 
a (கவர் (ரகவ 4 

ஆகவே, வூல்ஹவுஸ் வாய்பாட்டிலிருந்து, 

(yot Yifm+ Yam tee +Yit... t+ Ya) =m (Yor Yat eve T¥a) 

__ (m—!) (m2—1) h 

  

  

          

5 (Yat Yo)—~ “jay (Yu'—Yo') 

(m*—1)h8 ne tt 
+ 59m 0 —Yo )— ioe San 

—] 

== m(yoty1tes Yn) ணை (yn+yYo) 

2] ED (ஏட Aye) +I a Aye) + UVa A890) 
+t (VY tyn + A*Yo) ணா த கட்டட. ] 

+2) [7 8yp— Ayo) £3 (ர் இடு Hee ee eee] 

m2—] 

=m (yotyit~ அட்ட (yn+y —— ட்ட (795-290 

(m?—1) oe By AB உ 
கரக 94m (ஏர் Ly Yo} ome ag Yn A Yo) [20m* 111. 1] 

(m*—1) 4 4 2 உ. 2 Sa (Viyn tA Yo) [10m m 1]... 

(m = (n= 1) ட 
அறு (04314 அருவி - (Yat Yo) —“jom (Va A Yo) 

(m?—)) 2 ரட் (9௮ைட) உட AB 
en 24m (Viva tA Yo) — 720m3 V Yn A Yo) 

(m2—1) (9m?—1) 4 5 . 
அங்தக ர (அட் கரடு ௮ ௮௨) ௮௧ 

... இவ்வாய்பாடு இலபக்--இன் கூட்டல் வாய்பாடு .என வழங்கப் 

படுகிறது. 

GSS T™yn= A” Yim THD GSAT SHUG VB ABMs 
மாற்றி எழுதினால் வரய்பாடு அம்சத் அமைப்பைப் பெறுகிறது.
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(70-49 புவாடுஷார எ பா் வி ௫10 ர... டுய் 

(m—l) at nat 

  

9 (Ya + yo)— ் (கடட AYo) 

m?2—1) (19m?—1 
a teat ayy PoP 888) (A*yn-s— A® yo) 

21) (9Qm2—I | 
மட் ட =) tong bt Lee) eererottenncannns 

மாதிரி 160 

1 1 l l , அமு றகர் Tort ro tee ந இன் கூட்டுத் தொகை 
யைக் காண்க. (சென்னை '61 ஏப்., 66 ஏப்.) 

மொத்தம் இருக்கும் 50 இடை வெளிகளையும் 5 இடைவெளி 
களாகச் சுருக்குக. அதாவது, இலபக்-இன் வாய்ராட்டில் 10, 

m= 10 ர் எனக் கொள்க. 

1 1 

ப * 9-0 
[ 

= =, £(4)= pe f (5)= 502 ஆகியவற்றின் வேறுபாட்டுப் 

பட்டியலமைக்கவும். வேறுபாடுகளைத் தசமபுள்ளியை நீக்கி 

எழுதவும். 

f (0) = இல் தொடங்கி, 1 (1)- f (3)= 
ro 

  

  

Sn f ix) fi, Bs Sx A? fa A? fy Af fy 

0 0-00010000 
—1736 

1 0-00008264 416 ; 
—1320 —123 

z 0-00006944 293 42 
—1027 —81 

3 0-00005917 212 26 
—815 —55 

4 0-00005102 157 
—658 

5 0-00004444 
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இலபக்-இன் வாய்பாட்டிலிருந்து, 

150 1 

2 (4) 10 (14 1 1) 100 ற 
—$ (மோக) - டி (Afi—A fo) ஜ் (கடு ட ௫710) 
(99) (1899) , ae cap y (99) (899) 

720000 (A%a— A%o)—“Ggqggg, (AN + AMO) 
SHAT AETTO Gee Ha HER DAFas reeset HeeeeseHSssnevunsHeneeHOBe*tscseseoue 

= 10 (40671)—2 (14444)—22 (1078) — 23, (573) 
__(99) (1899) (99) (899) fey) 

720000 380000 *259:*1-52:---:442௪ 
= 406710—64998—889-35—236-36—17-76—12.61 
= 340556 

(68) — 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரின் கூட்டுத்தொகை 
= 0-00340556. 

12.9 வேலிஸ்-இன் சூத்திரம் (94149? ராவய) 

வேலிஸ்...இன் சூத்திரம் பின்வருமாறு : 

ஈஉ.. எல்லை 2௩)” 
2 ௩௯ [(2)1]4 (2-1) 

நிரூபணம் :₹ 

iQ 
L,= 2 Sint x dx இன் சுருக்க வாய்பாட்டைக் (Reduction 

formula) a@gie. 

Nn ஒரு இரட்டையெண்ணானால் (அதாவது ௩-9 எனக் கொள்க) 

5, EH) (2r—3).. 31 ஈ 
2 இற (ே௮.....44 2. 

2) ஒரு ஒற்றை யெண்ணானால் (அதாவது ௩-21--1 எனக்கொள்க) 
ட ட ட டல ௮ ப 

(2r+1)(2r—1)...5-3 

  

7 
ஆனால் 3-4 < ஏ என்றால் 511) % 5 1 ஆகயிருக்கும். ஆகவே, 

் ் T oS as 
(“அக os ஆனால் Sin®—~ix = Sintx = Sin?r+1x ஆகும்.
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அதாவது, 1 912 1 ஐ * 154 

1 

    

” ஆனால், I,= Iy—2 

. 2r 
“ n=2r+1 apes, 1ஜர்1 2) 2] Toy.—1 

எல்லை எல்லை [2 _ 
உ fate Qx- 1 = ன ஆன பு £ஷ-பி “த. 

அதாவது, 1 என்பது முடிவிலியை நெருங்கும்போது 1911-1௨. 

. reo என்றால் Toy ay = Toy = gyfer எனக் கொள்ளலாம், 

எல்லை எல்லை .. க 
அதாவது, ly = Toy+1 ST oor Mm) Glareir &. 

Yr —> 0 r—> 0 

இருபக்கமும் மதிப்புக்களை ப் பிரதியிடவும். 

  

  

எல்லை (2--1) (2--3)...3:1. ௭ _எல்லை (2) (22-42)... 4-2 
r—>o (2r)(2r—2)......... 4.2 2 ro (2r+1)(2r—1)...5-3 

ட. எல்லை[(2) (2-2... கரல ச கக் 4.2] 

2 ரல (9-1) [(2r—1) (2r—3)...5-3]? 

ட. எல்லை 23 (1-1)... ௮1] [0௮] விக] டக்க 4.2] 
  

~ p-po (2r+1) [(2r) (2Qr—1) (2r—2) (Qr—3)...5-4-3-2]? 

இப்பொழுது ௨-1 என்று எழுதுக. 

5 (4) 1௦22 (உ/த) 10த a—r-fa=log [(a+]) (242)... 6-1) பி 
1 [ ] 1 1 11 I. 

= als ai |+ seal = —al- = eee orth 

r! 13. “ட 1 ரீ] 1 
= log ரணை ந 1 ஆர ஒசசசக்க ௨௨௨௪ 

1 “சீம. 51 fis. 1 
ear, ee ra roa ) டட x} 

a : ! JU ட ட 
௨ 1௦ஐ2 (r!) =a— (a+4) log a+log a! எரு ர் ஜேற்ஹி 5௨௮ 

1 [ 1 ட்ட ல் . | +(r+4) log r—r-+ ior 56005 * ere 

1 1 . a 1) log r—r4+ —— ee ் (1-3) 1௦2 2 ரல 0ல் எமி ட ஒகர (1) 

Pon (0 என்பது ஐச் சாராத ஒரு .மாறிலியாகும்) : |
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இந்த பயோேன் மதிப்பைக் காண வேலிஸ் சூத்திரத்தைப் பயன் 

படுத்தலாம். 

எல்லை ௨ மு 

ree [21 (டு) 
எல்லை | 
ல [4 log 2+4 log (r!) —2 log { (2r) |] 

T _ x = 

log 

Nn
{A
 

| 

_ 102 (2r+1)| 

இப்பொழுது 1௦2 (r!), log { (2r) ம் ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களை 

(1) இலிருந்து பிரதியிடவும். 

ச. லை ் 

log = z= ere ee | log 2+4 {C+(r+4) log r—r} | 

=f {C+(2r+4) log (2r)—2r} —log (2r+ ட] 

எல்லை i 1 _0 
ஆல ]? 36013 5 ::**** 

(ஏனெனில் 

_ எல்லை 
~ ro பூ log 2+4 C+4r log r+2 log r—4r—2 C 

—4r log (2r)—log (2r)+4r—log (2r-+-1) | 

எல்லை “பூ [2 C-+2 log r—log 2—log r—log பேடு 

லை 
* ri E C—log 2+log r—log (2r+ 1) | 

_ எல்லை டட த] 
நல் E C—log 2—log =F" 

roa 
= ee 2 CG—log 2—log ( 2+—)] 

= 2C—2 log 2 | 

2 G= log te log 2 

= log 22° 

_ எல்லை 27" (r!)?. 2% ¢r1)? 
7௨. (1) [(2) [2
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_ எல்லை oO” tp ரூ | 

ட ரல [௫118 (2241) 

, mT எல்லை 2" (n!)* 

SBT n> 0 (Tay Ont) 
12-10 ஸ்டெர்லிங்-இன் காரணீயப் பெருக்கத் தோராயம். 

வேலிஸ்.-சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் காரணீயப் பெருக்கத் 

தின் (factorial) தோராய மதிப்பைக் காண ஸ்டெர்லிங்-ஆல் 

வருவிக்கப்பட்ட வாய்பாடு பெரிய எண்களின் காரணீயப் பெருக்கங் 

களின் தோராய மதிப்புக்களைக் காணப் பெரிதும் பயன் படுகிறது. 

யூலர்-மக்கலாரின் தொகை வாய்பாட்டைக் கருதுக, 

1 atnh h 
3 S f(x) dx=} (fa tfo)t+fitfot.. +hw— iD ஐ 

ல் 

af hs ct 111! j~ 
720 n 0. ர து த த 

இவ்வாய்பாட்டில் 11], f(x)=log.x எனக் கொள்க. 

+n 
பா் log.x dx= i [log, (a++n)+log,a] + flog, (a+1)+log,(a+2) 
& 

+-.. +log, (a+n—)] 

Afni ர ப$ 
iE a in ர] உட்டு a ண் 

அதாவது, [1௦8, 2-2” த 10ஐ (24௨) 4-3 1௦8௮ 
+ log, [(a+1) (at+2)...... (a+n—1)] 

Sip uy ap a 
12 laa = seal Cara ad | o_o 

(a-+n) log, (a+n)—(a+n)—a loga+a=2 log, (a+n)++ log.a 

] [ 
410ஐ [(a+1) (a+2)...(a+n— Olas ere = | 

1 1 1 
னி 3|7 குஒ க உக 

ஃ  (a+n) log, (a+n)+4} log, (க௩௰)-௦--௨10 ௨௨-43 102,௨ 

= log, (a+n)+log, [(a+1) (௨42)... (டே 1)] 

அர ப அர பட படம் 
Bees | னி as 1 க த
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(a+n+$) log. (at+n)—(a+}) log.a—n 
=log, [(a+1) (a+2)...... (a+n—1)(a+n)] 

] 1 [ [ 1 1 

~ 12] a-+-+n ரர் ரண் | அர் 

C=4 log, 27 

இம் மதிப்பை (1) இல் பிரதியிடவும். 

] 1 
* log, (r!)=} log, 27+(r+4) log.t—1 +757 — 369.8 1 

ர ௮ [ 
=log, at th 4/2 ர - 2603 7 55௪-959 ௨95 

doa, 
rl watt. Von ete 36013 775 

. — _. ] ] ட 1/2 -r ee ate 0௦ [1+ (as woste ) 

lft 1 ° + 2 1 (Ta: 360r3 ete see --) + S86 40% ose | 

__ 1 
றய பெ 6” (1 4 ர் eens ] 

மாதிரி 161 

logig (79!) Qtr மதிப்பைக் கணக்கிடுக, (சென்னை *64 ஏப்.) 

இப்பொழுது ni=n-(n—1)! 

log n!=log n+log (n—1)! 

AStugdi, logen+log, (n—1)!=log, n! 

| வலப்பக்கம் ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும். 

logen+log. (an ~1)!=(n+4) log.n+log, /27—n 

] 1 ] [ 
  "12%. 860மம் 112607 “1680௧7 “***** 

ட ட்ரீ 1 “log (n—1)!=(n—4) log.n+2 log, (2m)— +55 5800ம். 

l 5 l : 
* 1260“ 1660 1
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1௦2 (3-1) 1-(3--2) 1020 943 10810 (27) 

los ] ] ் 1 _ [ 

“வதும் [ர 38608 "1260-ம் — 1680n" 
  

இப்பொழுது ௩80 என்று பிரதியிடவும். 

இங்கு 1௦8 80_1.90308998699 1943586 
(௨-3) 1௦20 8079-5 1௦80 80- 151.2956539658595 ] 5 

மேலும் 1௦806 0:434294481 903251626--14 எனக் கொள்க. 

10810 791-795 1௦210 80 +4 logy) 2ஈ & 

  

1 ] 
138 (ஐ (80) * 1360 ன் 

1 1 
ற்றி (80+ 559 60% * 1680 ண்! 

இங்கு, 79-5 log 80 -151.995658965850515 
§ logiy 20 = (399089934179058 

M _ logis € ட படற அற = 0-000452390085316 

M logi0 © _ __.990000000000105   

1260 (80) 1960 (80% 
  

மொத்தம் 151:695196290123994 
  

—M (80)=—80 logye = —34-743558552260146 

—M 100௨. | | | 
360 (B08 360 (808 ~~ 0-000000002356198 

நீ —logige 
  1680 (Boy = Te80 (Boy =~ 0-000000000000000 

  

  

Guor § Hib = — 34-743558554616348 

re logig (79!) =116-951637735507649 (u Stor bs) sei Bn 
. | _ களுக்கு)
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மாதிரி 162 

1000, இன் மதிப்பைத் தோராயமாகப் பெறுக. 

(சென்னை 68 செப்.) 

  

100 ! 
“0507 50] 

1௦2 100070 = log 100 !—2 log 50! 

ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்துக. 

] 1 
12 ௪ — ee ee இடப வ அவா கவை பக்த த log, 100 1=[ 100 5 logs 100-100+ 3577905 — 360 ciao 

1 
Ty log. 2 

் 1 1 
f= * 5 = en ee ளை எனை Oe BE இ டட த) 2 log, 50!=2 [50 5 loge 50—S0-+ ஷ்ஷ் | 

+log, 2a 

log, 100 !—2 log, 50 !=100-5 log, 100—101 log, 50 

11 1 1 1 1 2 
aon sens ன் னி கவ]*-” 

1௦810 1000, - 100-5 logy9 100—101 logy, 50— 5 login (27) 

l/l 1) 1/1 2 
lessee | 73 i0o 5) 560 00 “0° )* — | 

100.5 (2:0000)-- 101 (1:69897) -- 0.39909 
4 048429 [- 0:0025] 

  

= 29-00385 

1000,0-- எதிர்மடக்கை 28:00385. 

பயிற்சி 26 
1. ௩ உறுப்புக்களைக் கொண்ட: தொடர்களின் ஆவது உறுப்புக்கள் கீழே 

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றிலிருந்து அத்தொடர்களின் கூட்டுத்தொகை 

களைக் காண்க. ் 

ம. ௨ே1) 6-2) (6-3) 
ஞ் x (x-+2) (x-+5) 

| (ili) x (x—2) (x—-4) 

2. முதல். ௩ இயற்கை யெண்களின் வர்க்கங்களின் கூட்டுத்தொகையைக் 

காண்க...



தொடர்களின் கூட்டல் Al] 

9, 1.92)$.5515 737.93-1.. ௨ என்ற தொடரின் உ உறுப்புக்களைக் 
கூட்டுக, - 

1 
(x+1) (x+2) (x+3) 

1) உறுப்புக்களைக் கூட்டுக. 

ஐ ஆவது உறுப்பாகக் கொண்ட தொடரின் 

ie 1 . — 
5. Zi ஷம ஒழ இன மதிப்பைக் காண்க. 

x e 

அ ௮௮ 04௮) படத இ கிப்பிடுக, 

7 ப ட பபப என்ற முடி.விலாத் தொடரைக் 

2:06:10 '4.8.12 6.10.14 

கூட்டுக, 

8௨ 7+144+19+4+224234224+ ree TOD ASrL ihc ௩ உறுப்புக்களைக் 

கூட்டுக, 

9. 1,5,17, 53, 161,.......என்ற தொடரின் ௩ உறுப்புக்களைக் கூட்டுக. 

10. கூட்டுக: 10+23+60+ 1694-494 + ௪௪௪௨௧௨ ௭௨௭ (n உறுப்புக்கள்). 

n 
ll 6 ; 3” (3-2) இன் மதிப்பைக் காண்க. 

<< . 

3 84 

x=] * (x+1) ‘ 
12. 475 இன் மதிப்பைக் காண்க, 

13. ௨--2௨3-3௮3- 424... என்ற தொடரின் ௩ உறுப்புக்களைக் கூட்டுக. 

1ம், 22-7.4-114.8-23. 16-34-82௮௯ என்ற தொடரின் n உறுப்புக் 

களைக் கூட்டுக, (டெல்லி எம்.ஏ. 02) 

1 1 1 1 ‘ ee 
அகக்? — a ete ௧௬௪ ௨45௪. eee சம் 100 “* 101 7102 கின் கூட்டுத்தொகையை, ஆறு இ 

இடங்களுக்குக் காண்க. (சென்னை ?62 செப்.) 

l 1 1 1 . : 
டட a et — eee sseetee வணக. ன் ட யக் காண்க. 

10087 012+ Tox * * நரை இன் கூட்டுத்தொகை 

100 4 
17. $ இன் மதிப்பைக் காண்க. 

x=50 * 

18. மூதல் ௩ இயற்கை யெண்களின் ஐந்தாம், ஏழாம் படிகளின் கூட்டுத் 

_ தொகைகளின் மொத்தம் அந்த எண்களின் மூப்படிகளின் கூட்டுத்தொகையின் 

வர்க்கத்தைப் போல் இரு மடங்கு என்று காட்க. -... (சென்னை £61 ஏப்.) 

19, பயக்க ப டர். 4... என்ற முடிவிலாத் தொடரின் கூட்டுத் 
பித் ஆத: அன் 

தொகையை 10 தசம இடங்களுக்குக் காண்க,
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150 
20. $ a மதிப்பை ஆறு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 

n=50 (4n+3)? . 

(சென்னை 567 ஏப்.) 

200 
21. 3 rs இன் மதிப்பை ஆறு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 

100 

(சென்னை °68 ert.) 

| 100 . 
22 > இன் மதிப்பை ஏழு தசம இடங்களுக்குக் காண்க. 

n=50 
(சென்னை '69 செப்.) 

23. ௩! க்கு ஸ்டெர்லிங்-இன் தோராய மதிப்பைப் பெறுக, அதன் மூலம் 

99! இன் தோராய மதிப்பைக் காண்க. (சென்னை ”*60 ஏப்.) 

24, காரணியப் பெருக்கத்திற்கு ஸ்டெர்லிங்-இன் தோராய மதிப்பைப் 
பெறுக. 1௦ 89! இன் மதிப்பை ஆறு தசம இடங்களுக்குக் கணக்கிடுக. 

(சென்னை *65 ஏப்., *67 ஏப்.) 

100! 

60! 40! 

  

இன் மதிப்பைத் தோராயமாகக் கணக்கிடுக. 

(சென்னை £67 ஏப்.) 

25. logis 

26. 1000! இன் மதிப்பைத் தோராயமாகக் கணக்கிடுச. 
(சென்னை 68 ஏப்.) 

27. 1600! இன் மதிப்பைத் தோராயமாகக் காண்க, (சென்னை *69 செப்.) 

28. ஸ்டெர்லிங் வாய்பாட்டைப் பயன்படுத்தி 1௦2, 59! இன் மதிப்பை ஆறு 

தசம இடங்களுக்குக் கணக்கிடுக. (சென்னை *66 ஏப்.)



13. 6வறுபாட்டுச் சமன்பாடுகள் 

(Difference Equations) 

13.1. வேறுபாட்டுச் சமன்பாடு 

ஒரு சார்பற்ற மாறி (independent variable), g@@ சார்புடைமாறி 

(dependent variable), 9j¢ சார்புடைமாறியின் அடுத்தடுத்த வேறு 

பாடுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு அமைக்கப் பெற்ற ஒரு சமன் 

பாட்டிற்கு வேறுபாட்டுச் சமன்பாடு (1914270006 Equation) என்று 

பெயர், ஆனால் ஒரு சார்புடைமாறியின் அடுத்தடுத்த வேறுபாடுகளை 

௮ச் சார்புடைமாறியின் அடுத்தடுத்த மதிப்புக்களால் குறிப்பிட 

முடியுமாதலால், வேறுபாட்டுச் சமன்பாடு என்பது ஒரு சார்பற்ற 

மாறிக்கும், ஒரு சார்புடை மாறியின் அடுத்தடுத்த  மதிப்புக்களுக்கு 

மிடையேயுள்ள தொடர்பைக் குறிக்கின்ற சமன்பாடு என்று 

கொள்ளலாம். பூ, என்பது % என்ற சார்பற்ற மாறியினைச் சார்ந்த 

சார்புடைமாறி எனக் கொண்டால் ॥,-இன் அடுத்தடுத்த வேறு 

பாடுகள் முறையே கூ, கய, கய... என்றும், ப,-இன் அடுத் 

தடுத்த மதிப்புக்கள் முறையே Uxfis Uggs Ux+grece cee cee என்றும் 

குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

ப aAtu, + bA%, +cAuy+d Ux =f (x) eTstrugi uxy-Qér BIDS 

தடுத்த வேறுபாடுககளாக் கொண்டு அமைந்த வேறுபாட்டுச் சமன் 

பாடாகும். ப 

aly +3+buy+a+e யிட்ட (x) என்பது 1. இன் 
அடுத்தடுத்த மதிப்புக்கசாக் கொண்டு அமைந்த வேறுபாட்டுச் 

சமன்பாடாகும். முதல். வகை வேறுபாட்டுச் சமன்பாடுகளைவிட . 

இரண்டாம் வகை வேறுபாட்டுச் சமன்பாடுகளைக் கையாள்வது 

- மிகவும் எளிதாகயிருக்குமாகையால், இரண்டாம் வகை வேறுபாட்டுச் 

சமன்பாடுகளையே நாம் இங்கு கையாள்கிறோம். ஒரு பொதுவான 

வேறுபாட்டுச் சமன்பாடு,
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Ux+nTPiUx+n—1+ Pols +n—at +++ Pnls ற (3) என்ற அமைப் 
பில் (01, றஃ... Pn என்பன மாறிலிகளாகவோ அல்லது %-இன் 
சார்பலன்களாகவோ இருக்கலாம்) இருந்தால், அது ॥-ஆம் வரிசை 
(நிலை) ஒருபடி வேறுபாட்டுச் சமன் பாடு (Linear Difference Equation 
of order n) எனப்படும். 

13.1.1. வேறுபாட்டுச் சமன்பாடுகளின் வரிசைகள் 
(Orders of difference equations) 

ஒரு வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டில் ப,-இன் அடுத்தடுத்த மதிப் 

புக்கள் மூ,ஃ.டட வரையும் ம... க்கு மேற்படாமலும் இருந்தால் ௮ச் 

சமன்பாட்டின் வரிசை ப ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, 

2 படிமமாக மூ கருப் 

என்பது ஒரு இரண்டாம் வரிசை வேறுபாட்டுச் சமன்பாடு (second 

order difference semaizon,) ஆகும். 

13.2. வேறுபாட்டுச்  ரதண்ரலுகள்ள்க் தீர்வுகள் 
(Solutions of difference equations) 

ஒரு வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு என்பது அச்சமன் 

-பாட்டினைச் சமன்படுத்தக் கூடிய, சார்பற்ற மாறிக்கும் சார்புடை 

மாநிக்குமிடையேயுள்ள தொடர்பு ஆகும். ஒரு ந-ஆம் வரிசை வேறு 
பாட்டுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு ॥ மாறிலிகளைக். கொண்டு அமையப் 

பெற்ற சமன்பாடாக யிருக்கும். ஒரு வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டின் 

தீர்விலுள்ள மாறிலிகளின் எண்ணிக்கை அச் சமன்பாட்டின் 
வரிசைக்குச் : சமமானால், அத்தீர்வானது BF சமன்பாட்டின் 

பொதுத் தீர்வு (02022௨. 8010110௦௦) அல்லது முழு மூலம் (௦௦0001646௦ 
primitive) எனப்படும். ஒரு பொதுத் தீர்விலுள்ள மாறிலிகளுள் 

ஒன்று அதற்கு மேற்பட்ட மாறிலிகள் குறிப்பிட்ட மதிப்புக்களைப் 

பெற்றிருந்தால் அத்தீர்வானது குறிப்பிட்ட திர்வு (particular solution) 

எனப்படும். எடுத்துக் காட்டாக, 

Ux+9—2 a Uy+1+a? uy=0 

என்ற இரண்டாம் வரிசை வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டைக். கருதுக, 
இச்சமன்பாட்டை ௨--5-3 ஆல் பெருக்குக. 

a7 (8+1) uy49—2a-Su,44-+a-(e-) u,=0. 

STU), a+) uxpo—2a—*uy4y—a-suy4y+a-(s—1) u,=0 

[க கோ) காய பி [உய கய] ௮0



வேறுபாட்டுச் சமன்பாடுகள் 415 

HStUgG, Aa—Uy+1— Aa-(®—)u, =0 

A [a7*ux4+1—a7 (*—4)u,] =0 

உ கோமு உ (0 1)ய, அ ஒரு மாறிலியாகும் 

௪௦ எனக் கொள்க, 

அதாவது, Aa-(*—1)u,=c¢y 
௨ (௪-1), 0 44 ஒரு மாறிலி 

0134-0 எனக் கொள்க 

ae Uy =Cy X AX—1+ Cy aX—1 ஆகும், 

ஆகவே, 0.50) % 85-10 85-13 என்பது 

Ux+g—2a Ux+1-+a*u,=0 

என்ற வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு ஆகும், இத்தீர்வு, 60 Co 

ஆகிய இரண்டு மாறிலிகளைக் கொண்டு அமைந்துள்் ளது. கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டின் வரிசையும் இரண்டுதான், 

| Maa, 
Uxy= Cy X 8-1]. 02 ax—1 

என்ற தீர்வு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டின் 

பொதுத் தீர்வு (ஸேக! 8010041011) ஆகும். இனி, இத்தீர்வு கொடுக் 
கப்பட்டுள்ள வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டை எவ்வாறு சமன் 
படுத்துகிற தென்று பார்ப்போம். 

Uxs= Cy x a®—1+4¢,a%—1 

 Uxgp1=C; (x+1) a®+cgax 

Ux p-9=Cy (X--2) ககர] ட ஜார்? 
 Uxpg—2a Ux+g-fa2ux=cy (k+2) axtl+cgaxti 

—2Z c; (X+1) a¥+1—2 c astl 

+c, x attlte, axti 

=) 

பொதுத் தீர்விலுள்ள மாறிலிகளாகிய ௦7, 6ீ ஆகியவை ஏ தாவது 
குறிப்பிட்ட மதிப்புக்களைப் பெறுவதால் கிடைக்கப்படும் தீர்வு குறிப் 

* பிட்ட தீர்வு (particular 801111011) எனப்படுகிறது. 

உதாரணமாக, ௦-1, ட-௬0 எனக் கொள்வோம். 

பழ தக ம் 

உறு (மோ1) ௧ 

Usp9= (x42) art}
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J. Uggg—2 a Uy4yfa%u, =(X+2) கார்3--2 (௩41) கர் 43% ௧௩௩3 

அரி] 

ஆகவே, யூ 21 என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேறுபாட்டுச் 
சமன்பாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வு ஆகும். 

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வைப் 

பெறுவதற்கு நாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டை 

a-(+) என்ற காரணியால் பெருக்கினோம். இக் காரணியைக் 
கொண்டு பெருக்கியதால் கிடைக்கப் பெற்ற பெருக்கற்பலனைத் 

தொகையீடு செய்து பொதுத் தீர்வைக் கண்டோம். ஆகவே, இக் 

காரணிக்கு தொகையீட்டுக் காரணி (1168281102 1௨௦1௦) என்று 

பெயர். 

மாதிரி 163 

Ux44—3Uy= 9.5” என்ற வேவறுபாட்டுச் சமன்பாட்டைத் 

தீர்க்கவும், 

te =k.9-5° croré Oarsira. 

யூட் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டில். பிரதியிடவும். 

559 09529”... 

195” [53] 9.5” 

ட % =1 
k =}, 

ஆகவே, பூழு” என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வு ஆகும். 

13.3 சமபடித்தான ஒருபடி வேறுபாட்டுச் சமன்பாடு (1010௦02- 
neous Linear Difference Equations) . 

மார] மி வமா +Py Uy =0 , 

என்பது ஒரு சமபடித்தான ஒருபடி வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டின் 

பொது அமைப்பாகும். . இத்தகைய சமபடித்தான சமன்பாடுகளின் 1] 

ஒன்றாம் வரிசைச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் முறை கீழே விளக்கப் 
- பட்டுள்ளது. 

ஒரு சமபடித்தான ஒன்றாம் வரிசைச் சமன்பாட்டின் பொது 

அமைப்பு ் ன 

மட 1101 1-0
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ஆகும். இங்கு ற; என்பது மாறியாகவோ அல்லது 3%.இன் சார் 

பலனாகவோ இருக்கலாம். இச் சமன்பாட்டின் பொது அமைப்பைக் 

கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றி எழுதிக் கொள்ளலாம். 

Ux+1—-A (x) ux=0 

அல்லது, Ux+i=A (x) Ux 

இதில் 5-0, 1,2,3,........ _௰ என்று பிரதியிடவும். 

உ டக (0) லர 

ug=A (1)-u,=A (1)-A (0)-u9 

ug=A (2)-ug 

=A (2)-A (1)-& (0) 
டக உ,)௨௨ ௪௪௨௪௪௨௨௨௨௬ ௪௨௪ ௨௨௨௮௨௮ ௨௨ ௨௨௨௨௪ 

௬௨௧௨௨௪௪௨௨௪ ௩௪௨௪ ௨௪ .ஒ ௨௨ ௨௪௨௪௨௪ ௨௨௪௨௨௮ 

டக் ௨0.௧ ௨2... A (2)-A (1)-& (0) ௭0 
2 [&-1)-& ௨ேஐ....... A (2)-A (1).& (0)] 

x=x—1 
=Ug I] < A (x) 

x=0 

([] என்பது பெருக்கற் குறியீடாகும். ) 

இப்பொழுது, 0 என்று கொண்டால், 

x—1 
u,=C.-f]: A (x) 

ட்ப 

என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் தீர்வு ஆகும். 

மாதிரி 164 

11-௪0 என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும் 

இங்கு, & (x) =x. 

் x—1 
மனப் 77 - Ac (x) 

x=() 

350 ஆனால் & (0-0 ஆகும். ஆகவே, 

1 x—1 
u,=O 77 A-(x) 

அக] 

x—1 

=O 7] x 
x=] 

6T—27
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_0ரட்.2.8”...... டட” 
-0[1:2.8...... உட 
=C[(x—1)!]° 

மாதிரி 165 

தீர்க்கவும்: பூ,41--8 யூ2” 
sO, நீடி வு வரக ,% என்று பிரதியிடவும். 

u,;—3 ug=2" 

uy =2°+3 uy 

Ug—3 u=2* 

. ug=2'43 uy 

=2'+3 (2°43 ug) 

= 2° 4+3.2°+3%u, 

8 Ug= 2” 

*. Ug=2°+3 ug 

= 2°43 (2543.29 43%. up) 

= 27.43.27 4.37.99 433. up 

இதுபோல், ...  —- y= 2? 43.2? 37.94.4393. 09 4 Bt. uy 

x-1 0 Ug SD 8482" 438g 

= ("43.95 " 43°. 9794.43" 7.2") 4.0.3" 

(பு | 
9 ; 

ag hee 31 
4 

= 

  

(55 a 

x 

: + C-3*
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=3°—2°+0.3" 

=(14C) 3°—2° 

=C, 3°—2*, 0, என்பது மாறிலியா கும். 

மாதிரி 166. 

தீர்க்கவும்: ux41—2 uy=0 

இங்கு A (x)=2° 

x—1 

முக fl A (x) 

அழ] 

3-1 

=C ர] 94 
mes . 

=O + (2762). 2 27) 
_௦ , ஒப 1484 ல் (வ) 

௬0.2 மே 

13.4 சமபடித்தான ஒருபடி வேறுபாட்டுச் சமன்பாட்டைத் 
தீர்க்கப் பொதுவான முறை ் 

ஙந 4 டி நகர அறி 2221-4 (1) என்ற %-ஆம் 

வரிசைச். சமபடித்தான ஒருபடிச் சமன்பாட்டைக் கருதுக, 

பொதுவான வகைக் கெழுச் சமன்பாடுகளைத் (0010௨ differential 
equation) Stéa vwstruGui QrarGQ CsHonuaserOurss ps 

காணும். இருதேற்றங்களின் அடிப்படையில் பழகிய வேறு 

பாட்டுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு அமைந்துள்ளது. 

(1). சமன்பாடு (1) இன் ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வு பூ (x) என்றால் 

Cy Uy (X) என்பதும் அச்சமன் பாட்டின் தீர்வு ஆகும். 

(2) ui (x), Up (X)s-.09 Un(X) என்பன சமன்பாடு (1) இன் ௩ 
தீர்வுகளாயின், டய (0) பெ... யூ 00) என்பதுவும் 

அச்சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு ஆகும். 

இப்பொழுது, 1 மூடிய என்று மாற்றுகின்ற % என்ற. செய 
.. லியைப் பயன்படுத்தி, சமன்பாடு (1) ஐக். கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றி 

எழுதலாம். - 

Bu: £0) ந ட பற க பர. அறு Gol
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a —2 

அதாவது, (8” 4௫” +p BE +...+Pa) ux=0. 

அதாவது, £ (௫) 1௩ பறி அறத BE 4 tp, எனக் கொண் 
டால், 

f(E) - u,=0 ayer. 

4 அம் a —2 ௩ 

இங்கு, £() 8” றர ஆறி” 4. பற மிட. என்பது 
சிறப்பியல்பு சார்பலன் (01௨1௨௦1011811௦ 1” 0001100) எனப்படும். 

1 (3) ௩” பறறி ஆறி ஸ்லம் ஒங்கி +py—1E+p, = 0 என்ற 

சமன்பாடு, சமன்பாடு (1) இன் துணைச்சமன்பாடு (&ழவி1ஜரு 
Equation) எனப்படும், 

வகை (1) துணைச் சமன்பாட்டின் ௩ மூலங்களும் தனித்தனி மெய் 
மூலங்கள் (1621 ௨00 distinct roots). 

துணைச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் கடி 8௨ ...உஊடளனக் கொள்க, 

*. £ (E)=(E—a,) (E—ag)...(E—ay). Spor. 

ஆகவே, f (E) uy = (E~a)- (E—ag)...(E—a,) u, =0 . 

அதாவது, (E—a,) u,=0, r=0, 1, 2,..., n. 

E u,—a;y uz=0, r=0, 1, 2, ..., n. 

Uy 33a; U,=-0, எண0, 122: படிம, 

அதாவது, ௬௦, «*,, r= 1, 2, 3, ..., n. 

(௦டி ஜே .... உேளன்பன மாறிலிகளாகும்.) 

அதாவது, 12-01 21%) ம:-02 825, மிட உ: என்பன் சமன்பாடு 

(1) இன் ௩ தீர்வுகளாகும்.. ஆகவே, 

Ux = Cy @y*+Cg ag*+-...+C, 25 

என்பது சமன்பாடு (1) இன் பொதுத் தீர்வு ஆகும். 

வகை (14) துணைச் சமன்படு % பொருந்தும் மூலங்களைக் (௦௦104427 
1௦௦15) கொண்டுள்ளது. 

f (E) =OQ)eir ௧1, 62 “ட 80 041 ட யே என்ற ௫ மூலங்களுள் 
21௧25... ஈம எனக் கொள்க, இந்த % சம மூலங்களுக்குரிய தீர்வு. 

ட (நோலேோர்... ஏ Cy XE—1) 0X ஆகும், 

ஆகவே, Ux = (Cy Cg... Cy X E-X) oy XS Oy yy oS hy te. Hey a, 

என்பது சமன்பாடு (1) இன்: பொதுத் தீர்வு ஆகும்,
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வகை (11) துணைச் சமன்பாடு தனித்தனிச் சிக்கல் மூலங்களைக் 
(complex 10015) கொண்டுள்ளது. 

துணைச் சமன்பாட்டின் ௨1) ௨௨ .. ஈட என்ற n மூலங்களுள் 

o4y=ati B, ag=a—i 8 எனக் கொள்க. 

ஆகவே இவற்றிற்குரிய தீர்வுகள் 

மட 0 க 0 (2-ம் த), 

Ux = Cy ag* =Cg (a—i f)* 

ஆகும். இவ்விரு சிக்கல் மூலங்களுக்குமுரிய தீர்வு. 

ங்கு (கரம் த)*--09 (ஊம் இ)5 

| ஆகும். இப்பொழுது, 

௨-1 தீ (008 ரி-டம் 81 ரி) 

என்று எழுதினால், ௨-ம் 2-1 (008 ரி--ம 210 ரி) ஆகும் 

ப்ரண குறிப 923 F=tan—l (=) 

Ux =C; TX (cos ++i sin f )*-+ cg r* (cos @—i sin 9)* 

=C, rx (cos 9 x-+1sin § x)-+c, r¥ (cos @ x—isin ரி 5) 

= 1X [(cy+Cg) cos 9x+1 (cy—~cy) sin # x] 

QuiQuregsH, cy-+Cg=Cy, போடே தே என்று எழுதினால், 

Ux=r* (Cy cos § x+Cy sin § x) 

என்பது ஒரு சோடி சிக்கல் மூலங்களுக்குரிய தீர்வு ஆகும். இது 
போல் ஏனைய சோடி சிக்கல் மூலங்களுக்குரிய தீர்வுகளைக் 
காணலாம், 

வகை. (iv) துணைச் சமன்பாடு சமமான சிக்கல் மூலங்களைக் கொண் 

டுள்ளது. ப | 
f(E) -0இன் ப மூலங்களுள் ay =a+i 8, ag=a +i B, v3 =a—Ii B, 

a4==a—i நி எனக்கொள்க, 

81) 2 ஆகியவற்றிற்குரிய தீர்வு 
02 (1-1 0 X) ௧75 

“ எ(பெட்ஷ) (வடம். இ ஆகும். 
இது போல், ஐ உக்குரிய தீர்வு 

tne Ux =(Cg+ cy X) (a—i B)* peur. - 

ஆகவே, இந்த நான்கு சிக்கல் மூலங்களுக்கு முரிய தீர்வு. — 
Ug = (cy +c, x) (a+i 8) (1 பூ x) (a—i f)* ஆகும்.
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இப்பொழுது, 
w-+i 8=r (cos @+isin 8), 

உ-ம் P=r (cos f—i sin ரி) 

என்று SHH CHD, r= 4/8. 82, 0 =tan~1( ©) ஆகும். 

முன்போல் சுருக்கினால், இந்த நான்கு மூலங்களுக்கு முரிய 
தீர்வு, 

Us =r [(Cy-+CoxX++Cg+Cyx) COS ரி 4ம் (டே 8000) ஊரிய]. 

[் ் “ர J [lei +06) +(ca 1 ca)s] cos 8x+i (cca) + (Ca—c,) x] sin 8 ] 

இப்பொழுது 6-4 தேோர்டேோ ஜே 

1 (0) Cig, i (Cg—cy) = Cy 

என்று எழுதினால், 

us =r* [(Q]+Cgx) cos @ x+(C3+Cyx) sin ரி] என்பது அவ் . 
விரு சோடி சம சிக்கல் மூலங்களுக்குரிய தீர்வு ஆகும். இதுபோல் 
எத்தனை சோடி சம சிக்கல் மூலங்கள் இருந்தாலும் அவற்றிற்குரிய 
தீர்வை மேற்கண்ட முறைப்படி காணலாம். பின்னர் மற்ற மூலங் 
களுக்குரிய தீர்வுகளையும் கண்டு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் 
பொதுத்தீர்வைக் காணலாம். 

மாதிரி 167 

தீர்க்கவும் : us+g—8 uve, +15 ur=0 

... கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டைக் கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றி . 
எழுதலாம். 

அமி 8415 யூ-0 

ute (8-8 4-15) u,=0. 

துணைச் சமன்பாடு. 

| f(E) = E? ~8E+15 =0 

- அதாவது, a (E—5) (E—3)=0 
துணைச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் தனித்தனி மெய் மூலங்களாகும். 
ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வு : 

i ; . = Uz= Cy 5*+-cg 3%,
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மாதிரி 168 

தீர்க்கவும்: மூ, 9--$ய மர் 400. 

துணைச் சமன்பாடு : yt Edel) 

(E—2)" =0 
1-2, 2 (பொருந்தும் மூலங்கள்) 

Ux = (மஜ) 2” 

என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் தீர்வு ஆகும். 

மாதிரி 169 

Stéaopbd: uz+o+2Quy41+4u,=0. 

துணைச் சமன்பாடு: Be+2E+4=0 

—2+4+—10 

2 

கிஷ நிறுத் 
் 2 

—ltiv3.=axif. 

ன 

॥ 

"இங்கு, ௧௮ -1; 8-3) 
ட நை உத ௪ ¥1+3=2. 

g=tan-1(£ ) -tan—(44) 120° = 2a 
a [ a 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் தீர்வு : 

1, 7” [0 008 3-1 டே fin 930] 

= 2* [0 cosh x-+Cy கடர x | 

13-5 சமபடியில்லாத ஒருபடி. வேறுபாட்டுச் சமன்பாடுகள் 
(Non-homozenecus Linear Difference Equations) 

i சமபடியில்லாத ஒரு ட-ஆம் வரிசை (111) ௦182) ஒரு படி வேறு 
பாட்டுச் சமன்பாட்டின் பொது அமைப்பு 

மட 01 டு மார் டை +Pp-1 Us+1 + Pn மற் (x) ஆகும். 

இத்தகைய சமன் பாடுகளைத் தீர்க்க, முதலில் அச்சமன்பாட்டின் 

வலப்பக்கத்தைப் பூச்சியத்திற்குச் சமன்படுத்திக் கிடைக்கப் பெறும், 

Usdin + Pr Uspn—p pee t Pn—1 Usti+Pn nu, =0
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என்ற ஒருபடிச் சமன்பாட்டிற்குரிய தீர்வைக் காண வேண்டும். இவ் 

வாறு காணப்படும் தீர்வுக்குத் துணைத்தீர்வு (௦௦10512012 Func- 
14௦௦) என்று பெயர். பின்னர், கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமபடியில்லாத ' 
சமன்பாட்டின் ஒரு சிறப்புத் தீர்வைக் (லா1௦01௨ 1௨21) காண 
வேண்டும். இப்பொழுது, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் 

பொதுத் தீர்வு-- துணைத் தீர்வு- சிறப்புத் தீர்வு ஆகும். 

சிறப்புத் தீர்வு காணல் : 

மாறிலிக் குணகங்களையுடைய சமபடியில்லாக ஒருபடி வேறு 
பாட்டுச் சமன்பாட்டின் (14௦0-1100002606006 linear difference 
6004110105 */711) 001051. ௦௦6114௦16015) பொது அமைப்பு 

f(E). u,=¢ (x) 

ஆகும். இத்தகைய சமன்பாட்டின் சிறப்புத் தீர்வு 

1 
Us = FTE" 9 (x) 

ஆகும். 

ரர ற் (9).என்ற சிறப்புத் தீர்வைக் காணும் முறைகள். 

2₹.இல் 10 படி பெற்ற ஒரு கோவையை *,, என்று கொள்வோமே 
யானால் 

(i) ¢ (x)=x" 
(ii) $ (x)=a* 

» (iii) $ (x)=a* VV, 

ஆகயிருக்கும் போது கீழ்க்கண்டவாறு சிறப்புத் தீர்வு காணலாம், 

(i) ழ் (60-%”, ம-0 அல்லது ஒரு நேர் முழு எண். 

u a m ் m 

* £(E)* “"F-A) * 

Quourepsi, 1 srg f(E)=f(1+A)=0 Geir மூலமாகயில்லா 
1 வி ௬. 2 ௩. = லி * ௪. 2 OM AL (IFA) ஐ..&-இன் படிகளில் ஏறும் வரிசையில் விரித் 

தெழுத, 

1 2 இரதீபி இடல் in டட A +A +A உ m 8272
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ஆகும். இங்கு ஐ(&) என்பது &-இன் படிகளில் ஒரு கோவை 

யாகும். 

3 12ம்(13.௯) (கிரட்கீடகு பகிடி ப பெக்ட கரடு 
(௧) ௧௫77 

ome f(1EA) (Ap tArA +AsA2+.. Am A™) ஜம 
+g(A) Anti xm 

ஆனால், கூர்ம 0 ஆகும். 

. xm=f(1+A) (Ap tArA +A, A? +. tAmA™) x™ 

\ x = 
5 

1 

அல்லது, டட மேகக் தகை... +AmA™) x™, 

1 
அதாவது, ஐ ஜம (திருகி பக்த கி ove eee HAM A™) R™   

என்பது ஒரு சிறப்புத் தீர்வு ஆகும். 
இப்பொழுது, £(13)-0 என்ற 'சிறப்பியல்புச் சமன்பாட்டின் 

(01௨1௮௦௩811 ஈரக்) மூலங்களுள் 1 என்ற மூலம் 1 தடவை 

மடங்கி வருவதாகக் கொள்வோம். எனவே, 

f (E)= f; (E) (E—1)" 
ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள. சமன்பாடு 

f, (E) 6-1)” பூர 

என்று மாறுகிறது. இங்கு £; (8) என்பது 18_இல் (௩-௰) படி பெற்ற 
ஒரு கோவையாகும். j 

இப்பொழுது, (8-1) 0 கமி எனக்கொள்க, ஆகவே, 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடு hag? tety 

என்று மாறுகிறது. 

tent 
Vx 1 0) aft 

= (Bo-+BiA +-BoA?+... +B, கர்ப க் 

என்று காணலாம். இது %-இல். 1 படி பெற்ற கோவையாகும். 

ஆகவே, இக்கோவையை 

box Cm thi %. Cot + bg K Cy ngs es +b X €o 

என்று எழுதலாம். அதாவது, _- | 
Vx mr by x Cm ஷ் by x ஜே-3 + bg x Cy-o-+ vee Diy x ர
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ல இம கழ 00 X Cm + by X Cm-1 + be x Cn=9 1 ஒர் Dn X Co. 

  

*. Uy = [be X Cm + by X Cy—1 + bok Guat oo + Dm x 6] 
] 

AY 

= Dy XOy+ty +-b, X Cry yd T+ vee vee oe bya x Cy+itby XC, 

இதுவே, வேண்டிய சிறப்புத் தீர்வு ஆகும். 

Gi) § @)=as 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடு: 

| f (E).u,=a* 
ax 

1௫) 
் (83) -0 என்ற சிறப்பியல்பு சமன்பாட்டின் ௩ மூலங்களுள் ௨ என்பது 
1” தடவை மடங்கி வரும் மூலம் எனக் கொள்க. 

f (E) = fy (E) (B—a) aqua. 
இங்கு f, (E) என்பது 1-இல் (௩-1). படி பெற்ற கோவையாகும். 

ஆனால், %-௨ என்பது 1 (%) -0 இன் ஒரு மூலமானால், ௩-௨ என்பது 

1(௨5) -0 என்ற சமன்பாட்டிற்கும் ஒரு மூலமாகும். 

ஆகவே, 1 (82) - 1) (௨15) (8-௨) ஆகும், 

இப்பொழுது, Us ௨31, என்று எழுதினால், 

f(E) uy =a, 
என்ற சமன்பாடு 

~£, (E) (வாகாக 

123 

என்று மாறுகிறது. . அதாவது, : 

f, (aE) (aE—a)* a¥ v,=a* 

என்று மாறும். 

அதாவது, f, (aE) [a (E—1)]* ak v,=ax 

f, (aE) a®¥ (E—1)t ax v, =ax 

f, (aE) a¥ At a® v,y=a* 

௬. ] | 1 ஓ 

oD 3 = a x= = = ௪ 

oe a AUNS= Flaky = Rlataa) = fila) PO” 
ஆனால் ௨ என்பது 1(5)-0 இன்: ॥ தடவை மடங்கி. வரும் மூல 
மாகையால், ] 

f(E)=(B—a)r & (E).
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000௫ 
இங்கு, fy (E)= + 

f() 
f, (a) = ட்ட 

தருவன l _ eI 

* Flay ~ FF) (a) 
இ Aty ஜா 11 

் ் 7006) 
_ ant r! om 
= 70) (a) = Cg. 

lpatr! 
Vv. = ail Foray ca | 

atr! 

. ateax r! . ய ன கட . 
MEGA, Ug=A* Ve =X டே FO ay என்பது சிறப்புத் தீர்வு ஆகும். 

(iii)  (x)=a* Vx. 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடு? (8) பூ,--8₹ 1, ஆகும், 

அதாவது, ॥,- 81, என்று எழுதலாம். | 

இப்பொழுது, Ux = aX Vy என்று எழுதவும். 

| f(aE) a¥ vs=a* Vz 

Js f (aE) vx = Vx 

இச்சமன்பாட்டின் சிறப்புத்தீர்வை, வகை (1) இல் விளக்கப் 
பட்டுள்ள முறையில் காணலாம். 

மாதிறி 180 | 
தீர்க்கவும்: uUgto—Iuy=16 x3 

துணைச்சமன்பாடு : E?—9=0 

ந அன, 

ஃ.. துணைத்தீர்வு : ர் ர (--3)*
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சிறப்புத் தீர்வு 

14௧7-09 

~14+2A+A*?—9 

~ =84+2A+A3 

எண்சார் கணிதவியல் 

  

- 16x? 
—9 

: - 16x? 

1 ௨1623 

- 16x? 

[ 

ர சத்து அதம க. 
8 

வட (க) டக 

31 
9\2 

1+ (அழ) கேக்” ten] x3 

9 2 ் 

tee பபப |= 

33... 
1+ வுட் «on pms |= 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் பொதுத்திீர்வு : 

0 துணைத்தீர்வு -- சிறப்புத்தீர்வு த 

019” 0 (3) -- அப ee :
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மாதிரி 17 1 

Stdeapd: uUxty—5 Us+3t9 uxto—7 us41+2 uy=x3+ 1. 

துணைச் சமன்பாடு? ௩'-5%4 9”... 720 
ப ு.-1)--2)-0 

துணைச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள்: %-1, 1, 1, 2. 

ஆகவே, துணைத்தீர்வு: uxs=(Cy+-Cgx+C3 x2) 1* + cye2* 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடு : 

(E— 1)? (E—2) uy=x3 +1 

1 1-4 & என்று பிரதியிடவும், 

A’ (A—1) படிம] 

இப்பொழுது, 5 டி எனக் கொள்க. 

(A—1) vs=x? +1 

  

  

உ x38 1 
கு —] 

x3 +1 

“நவி 

=—(1—A)~ (8+1) 
=—(1-A+A?+ சிகி. 9 (8-1) 

ஆனால், 28-11 -% (2-1) (x—2)+3x (x—1)+x41 

=x@43 xO@OtxO+] 

Vs=— (1+ AFA%+ AS +...) ROS 242041] 
= [x @) + 3 x@ ty) + 14+3x@+6 x@ +] +6x@® 

+646) 
=— [x8+6 x@+13xO+1 4] 

HStTUG, Ai us=vx = —[RO+6 x@+13 xO 414] 

= —[x (x—1) (x—2)+6x (x—1)+13x+14] 
ne (e-—-1) (x-2) x(x—1) = [6 ட + 12 Fy set 14] ப 

[6 309412 % 13 3 04-14 3 0] 

சிறப்புத் தீர்வு + 
1 

கடர [653-112 3 0-13%௦14-14 ஊர] 

| =—[6 30-12 04 13 X Cy 14 x cg]
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ஆகவே, சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு - துணைத்தீர்வு -- சிறப்புத் 

தீர்வு; 

அதாவது, மட: (40 உட 22) 1“ 4௦2” 
—(6xces+12x0¢5;4+13 xey+14x cy) 

HHTUBI, Us= Cy +CgX +3 x*+4+c, 2" 
—(6xcg+12x¢;+13 x cy +14 x cy) 

மாதிரி 172 

தீர்க்கவும்: மூடி dus =5-3" 

துணைச் சமன்பாடு: %”--40 
௩. அகா 

துணைத்தீர்வு : 112 ரே 2* ௩09 (--2)* 

சிறப்புத்தீர்வு காண, ப &:3” என்று பிரதியிட வும். 

Us 4-1 = க்க 

மூடக் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டில் இவற்றைப் பிரதியிட, 

கர 4த௮5 5.3% 
A:3* (9—4) வு” 

A-3*.5 = 53" 

oe A al . 

சிறப்புத்தீர்வு': us =3* 

. பொதுத்தீர்வு-- துணைத்தீர்வு--சிறப்புத்தீரீவு. 

அதாவது, 0௪௦24 4 (-2)5 + 3% 
மாதிரி 173 

தீர்க்கவும்: பிட 7 படார் 10 ௯125” 

துணைச் சமன்பாடு: %£--7141040. 

். (நர) 

oo E=2, B= 3. 

துணைத் தீர்வு 5 மடி டல: ஞி மூலர் 

சிறப்புத் தீர்வு காண டி-.&:5” என்று பிரதியிடவும்.
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த்ர 7. AST + 100A5 = 1255" 

A.5* (5 —7-5 +10)= 12-5" 

A.5* (25—35-+ 10)= 12-5" 

A5*(0) 12257 

ஆகவே, இதன் மூலம் &ஃயின் மதிப்பைப் பெறமுடியாது, 

எனவே, படி 4 (3 5) என்று பிர தியிடவும். 

A(e$2) 5°77 A (xt 1) 5 ௮10 க்கக்” 212.5" 

A.5* [25 (x+2)—35 (x +1) + 10x] =12-5" 

A.5* [50—35]= 12-5" 

கதிர்த் பரதக் 

க லப்டப் 
15 9 

e 2 a 
4 x 

சிறப்புத் தீர்வு: uy= 33 

பொதுத் தீர்வுதுணைத் தீர்வு-(சிறப்புத் தீர்வு 

us =Cy 20 So + ex ந் = 

அதாவது, 1. டெ?” 05” 142 5s 

13.6 மாறிலிக் குணகங்களையுடைய சமபடித்தான ஒருபடிச் 

சமன்பாடுகள் (7000260005 110௦௨7 Equations with constant 

coefficients) 

அடி தி மிட என்ற மாறிலிகளைக் குணகங்களாகப் பெற்ற 

கீழ்க்கண்ட சமபடித்தான ஒருபடிச் சமன்பாட்டைக் கருதுக. 

மரம Ugtn—itAs Yep yor eee ees +Ay u,=0 eee cee (1) 

: 
Tee us=a Vx . 

என்ற பிரதியீட்டில் 7, என்பது ௨.இல் ம. படி. பெற்ற ஒரு கோவை 

ப. யெனக்கொள்க. ..... ரஜி, ் ee 
44 a re 

Ux $12 Vegi
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ஆனால், கூ எட்ட 1 
Vets = டசி + AVs 

யழனக. (72 -ட் AVs) 

உஷ்ணக் 1242 
+ (Vetit AVe+1) 

” [Va tAVatA க 8 

*” நம கர கடும 

‘Uppg=an V+ 

matt [(VesatAVe+al 

TS [Vat2 AVEA VitA (Vy +2 AVE +A’ Vu 
a MWe AVict கற்க +2 க குரு 
10% +3 AV e+3 A" Ve +A Vad 

TS [Ve t3Cr AVx4t3 Ca A” Vat A’ Ve] 
GES OOS OOF OFS OFF FER CEE OFF HES OHH CHE CO4 OHO HOR REE HHH HHO CHE THE OOH OHH Bee HEH 

OOP 208 £26 OFF DES CHE ETS OES ORE FEL AES COE OES BET CHF ENE OOF RD SOR ௨௪௨ ௬௪௯௨ REE OOD 

Pe வர 

மட்க [4 டெக்” நெக்கு ப பட கடு 
௨" [நு 0 க டே க் ம ப ட கரு 

இம் மதிப்புக்களைச் சமன்பாடு (1) இல் பிரதியிடவும். 

கர்ம [நி மப) க டே ௩3 574... + AY Vy] 
+A, axtn-l [Vy+271 Cy AVs+"7 Cg A? Vat+.. +A 170] 

பத பச [டட Cy கட் ae A? Vg +... fA? val 

i. > 

oe CT HAH SHH FER BHD HEH Fe 

LA. எரி பஜர் (டகர 

+A, aX V,=0. 

அதாவது, . 

8, [ஊத் வம்ப து ரி... கிப் 
re AV: [an~ “I, uC, +A, agra n-1 OQ, +Ag ae 3, u-2 Ci . 

8 
ன ae +Ay-i] ் 

spay +2 AN: ல. "Cot Ay an-3, n-ICg ஆத வரச் 180 

சகட்ட bows + An-a] 
எவ வடட வடட வ ஆஹா கய ௮0,
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அதாவது, 

85 [24 கடலி? இழ ஹி... கியி 

-a®+1 [ax-14(n—1) Ay a? +(n—2) Ag an-3 + oo. se ‘ 

+ Ay-1] AV: 

+a*+2 [n (n—1) av-?4+(n—1) (n—2) Ay at3 +... 

di? Vx 
+2! A,-3] aT 

AXV 5௪0... ௮2)   

4, ஆடு கடட ௨௪௨௨௨ ௨௨௨௭௨௨௨ 1 கர்ம. n! 

ஆனால், கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் துணைச் சார்பு 

f(E) SE" +A, B+ Ag ED teense tAn GED. 

இத்துணைச் சார்பை 

f (a) =an+A, ar +A, a®?+...... +An 

என்றும் எழுதலாம். 

1" (ஐ. லி-14 (௩-1) தடவ? (௩-2) இவை... Ane] 

f"' (a) =n (n—1) a-?+(n—1) (n—2) Ay ar3+...... +2! Ayo 

ஆகவே, சமன்பாடு (2) ஐக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம். 

  

  

2 

a* f(a) Vx-Fast! f! (a) AVs+a*t? f"" (a) இ : x 

ஏ வ வவ parte £0) (a) SFO வ (0) 

௨௮௨. என்பது £(6)-0 என்ற துணைச் சமன்பாட்டின் தனி மூல 

மாகவும், 77, 1 எனவும் இருப்பின், ௨-௨; என்ற மதிப்பு சமன்பாடு 

(ஐச் சமன்படுத்துமாகையால் ௨,* என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள 

சமன்பாடு (1) இன் ஒரு சிறப்புத் தீர்வு ஆகும். இதுபோல், 8, 8, 

ட டே என்பன * (2) -0 இன் ௩ தனி மூலங்களாயின், சமன்பாடு 

(1) சிறப்புத் தீர்வுகள் 

a,*, ag*s as*, voeeceise அட் ஆகும். 

ஆகவே, சமன்பாடு (1) இன் பொதுத் தீர்வு 

Ux = Cy Ay 4 தே ஜீ டத ஜர் 5 உ” ஆகும். 

ஆனால், ௨; என்ற மூலம் % தடவை மடங்கி வருவதாகக் கொள்வோம். 

அதாவது, 

a, =ag=—ag=... வடி பெ Act gyers seey Ay 

6T—28
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என்பன £(8)-0 இன் மூலங்களாயின், ௨;-௨::... ய சான்ற % ௪ம 
மூலங்களுக்குரிய சிறப்புத் தீர்வு 

Ux =(Cy-+ Cox + Cgx?+... +c, XE-1) ays pid. 

ஆகவே, சமன்பாடு (1) இன் பொதுத் தீர்வு. 

Ux = (Cy gk 3x74... FC, MEA), ARS p+... FO, ay’. 

13-7 மாறும் குணகங்களைக் கொண்ட ஒருபடி. வேறுபாட்டுச் 
ewerut@ad (Linear dflerence equations with variable 
coefficients) 

u (x+1)—@ (x) u (x) =f (x)... (1) என்ற சமன்பாட்டைக் 

கருதவும். 
u (xX) =u, (¥) v (X) என்று பிரதியிடவும். 

u (x+1lj=u, (x+1) v(s+1) 

சமன்பாடு (1) இலிருந்து, 

ui (X-+1) v (x+1)—¢ (x) i (x) V(x)=F (x) 0. (2) 
சமன்பாடு (1) இன் துணைச் சார்பு. 

| ப ம (2-1)--6 யே உய-0 ஆகும். 

uy (x+1)—6 (x) uy (x)=0 

$ (x) wy (x) =u, (X+1) 
ஆகவே சமன்பாடு (2) இலிருந்து, 

my (x41) v + ED v (x) =f Cx) 
ASTUS!, Uy (x+1) [v (x+1)—v (x) =f (x) 

ws (x+1A v (x)=f (x), 

  

் _ FC) 
AY ONT OED 

. “oe a f(x) & =A ௫ ட tet “dens (BJ 

Guayih, uy (x-+1)= (x) u, (x) 

| மை uy (x+1) 

ன uy uy (x) = (x) 

. log uy (x+1)—log uy (x)= 1௦2 ம (x) 

அதாவது, & [log uy; (x)]=log $ (x) 
pe (x)= A! loz 6 (x) 
ஸு ல (மிக 04. eA™ log d (x). ae DD
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சமன்பாடுகள் (3), (4) ஆகியவற்றிலிருந்து மதிப்புக்களை (2) 1) (20) 

702) என்ற சமன் பாட்டில் பிரதியிட, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடு 

(1) இன் முழுத் தீர்வு 

ம்பி டக்கு |] cA 1028 (9) என்று கிடைக்கும். 

மாதிரி 174 

தீர்க்கவும்: ௩ (₹-1)--௦ 8-1 (x)=5 x ex? 

u (x) =u, (xX) யி எனக் கொள்க. 

துணைச் சமன்பாடு: ம (%1--1)--6 35-10 (0)-0 

uy (x+1)=e 8-1 uy (x) 
log u, (x+1)=(2x—1)-+ log ய) (x) 

xjovseugi, log uy (x +1)—log uy (x) =2x—1 

A [log us (x)]=(2x—1) 
Wy (x)= (x) eA TI@8—-) 

mt (x) atx)" 

இப்பொழுது, ம (2) பேர (0) 

உ) ஏழு . என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள 
சமன் பாட்டில் பிர தியிடவும். 

u(x+1)=e%? v(x+l). 
ext y (x+1)—ea~-1. கடு” த /6:௮1-12%.. eo 

x v(xtlj—e . eset, v (x)=5xe™ 
ு ஊர (x+1)—ex3 v (x) =5x ex? 

. V(«+1)—v (x)=5x 
A. ¥ CS) =—5e 

ஏ பெண ம் இ 

=$x(x—l) 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் முழுத் பர்கா 

u (x)=u, (x) v (x) 
=c (x) es—D*. § x(x—~1), 

மாதிரி 175 

தீர்க்கவும் 2 Ugyey—a uy=(2x+1) ak (டெல்லி எம்.ஏ. ?66) 

ul) =u, (x) v (x) ereirgy Gare &.
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துணைச் சமன்பாடு 

U x4j—a Uy = O 

அதாவது E—a=0 
. Beta. 

. துணைத் தீர்வு? uy (x)=ak. 

Quguripgs, u,=a* v (x) என்று பிரதியிடுக. 

. Uypy=arktly (xt) 

o axtiy (x-+1])—a-+-a*v (x)-=(2x-+1) a® 

அதாவது, ௨41 fy (x+-1)—v (x)] = (28+) ad 
. a+ Av(x)=(2x+1) 

2x+1 

ல் 

௯ இ ES 
x@).L xO 4 ¢ 

a 

_¥(x—l)+x+e , 

  உட கர (x)= 

  

a 

ஆகவே, சமன்பாட்டின் முழுத் தீர்வு : 
Uy = Uy (x) Vv (x) 

wpe te 
a 

ஆதம் (33-0௦) 

பயிற்சி 27 
பின்வரும் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும் 

1 
1. மடி ம x Ux=0, x>0 

பட்ச மஜ 
16 படட ம + ux=0 

Uy +ea—7 Ug, + 10ux=12+4x 

பத்துமாதம் ஐ 

3 மழ றட 

(x41) u4y—x uy=0 

P
N
A
 

o
P
 
O
y
 

பல்க் 1211-0 Ux 5X 

இஃ மட்க மட கிய 9௩ 

10, Ux+17-€7% ux=3x? ள் பட்



14. இசைப் பகுப்பாய்வு 
(Harmonic Analysis) 

14.1 AMawys sriry (Periodic Function) 

f (x) =a sin x+b cos x 

THM rtrd ange. QésriDt x1 (x+2r) என்று 
மாற்றுக. 

ஃ ரிடே2ர) ௨ 810 (%--2ஈ)--1 ௦௦8 (2-2) 

=a sin x+b cos x 

=f (x) 

அதாவது, £(x+2r)=f(x) என்று காண்கிறோம். இதுபோல் 

ff (x)=f (x+27) =f (xt 4a) =f (x+6r) =...0..... 

என்று காணலாம் இத்தகைய சார்பு, 2ஈ-ஐக் கால வட்டமாகச் 

(period) கொண்ட ஒரு திரும்புச் சார்பு எனப்படுகிறது. 2ஈ 

கால வட்டமாகக் கொண்ட ஒரு திரும்புச் சார்பின் டெ 

அமைப்பைக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம். 

3-4 80-12) 008 %-1-89 008 284... +a, cos nx 

+b, sin x-+be sin 2x+.....:+b, sin nx 

இச் சார்பில் * என்பது சாராமாறி (independent variable) ஆ 
இச் சாராமாறியின். சில Fn இடைவெளி . மதிப்புக்களுக்ட 

சார்பலன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், இச் சார்பிலுள்ள 90, ௨ 

vesy Any Dy, bg, «ey Dy என்ற மாறிலிகளின் மதிப்புக்களைக் ௯ 

கிடலாம். சாராமாறியாகிய %-இன் . ஏதாவது.. ஒரு குறிப்பீ 

மதிப்புக்குரிய சார்பலனாகிய . ஏர (0). என்பது நிலைத்த 

(௦1010216) எனப்படும். இத்தகைய 12 நிலைத்தூரங்களைக் கொ” 

ஒரு திரும்புச் சார்பின் மாறிலிகளின் மதிப்புக்களைப் பெறும் முறைய 

இங்கு ஆராய்வோம்,
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14.2 12 சம இடைவெளி நிலைத்தூரங்களைக் கொண்ட திரும்புச் 
eritty (Periodic Function with 12 equally-spaced Ordinates) 

கால வட்டம் 2ஈ கொண்ட y=f (x) என்ற திரும்புச் சார்பின் 

சாராமாறியாகிய ₹.இன் 12 சம இடைவெளி மதிப்புக்களுக்குரிய 

சார்பலன்கள் (நிலைத்தூரங்கள் ) கொடுக்கப்பட்.டிருப்பதாகக் கொள் 

வோம். ஆகவே, 4-1 (பேஜக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம். 

y =ag+a, cos X+4, cos 2xX+43 cos 3x+a, cos 4x+45 cos 5x 

+a, cos 6x 

+b, sin x-+by sin 2x +bg sin 3x+h, sin 4x 

+hbs sin 5x we (1) 

x-Qor 12 மதிப்புக்களும், அவற்றிற்குரிய *7.இன் 12 மதிப்புக் 

களும் கீழ்க்கண்டவாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகக் 

கொள்வோம். 

  

x O° 90° |120°) 150° 300°! 330° 200 

      

30° | 60° 

      

யூ 

      

  

Ya Y7 | Ye | Yo | Yio} Yur 

              

பிபிடி! 
  

இம்மதிப்புக்களை சமன்பாடு (1)இல் ஒவ்வொன்றாகப் பிரதியிடுக, 

Yo =Ag + a1 + agt ag + ag + a5 + ag 

V3 43. 
சட சர நோர்த் ஜோதி ஜோன் ட 

$$ bt LE baths +1 பப்டி, 
Ya ete ஆட oe படத டே 

ட) 3 
ர் ந்த be— bye bs 

Ys அட்டம் அடக்கத் 

34 த் உத் aetas—$ ie as+ag 

V3 +EB bi path 4S bs 
— 

V3 3 
Ye =4-—> ay +4 ag—F Bache ag “Ag 

pbb he bit Ay 
‘Ye =A ay ag—agt ay — a5 + ag
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—_— 

V3 V3 
Yr =a—-—> a+} as—3 84 1 a5 — a5 

43 V3 
—$ bi +—y Pe-bst+—> by-¥ bs 

99 =ao—F a1—F Ag+ ag—F Ag—Fh Ast ag 

V3" V3 V3 V3 
ap brtay hemp bat Bs 

Yo =Ap—ag+ay— ag— by +bg —bs 

Y10=agt4 a1—F agq—ag—F} Ag+} as+ag 

V3 43. 
11-07 ay+4 ag—} agt a 45s 

mf ye byt bah De 

மேற்கண்ட 12 சமன்பாடுகளையும் தீர்த்து மாறிலிகளின் மதிப் 

புக்களைப் பெறலாம். மீச்சிறுபடித் தத்துவத்தைப் (1016 ௦ 
Least Squares) பயன்படுத்தி மேற்கண்ட சமன்பாடுகளின் மீச்சிறு 

படி வழிச் சமன்பாடுக௯ (14௦10௩௨1 Equations) அமைத்து அவற்றி 

லிருந்து மாறிலிகளின் மதிப்புக்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு கண்டறிய 

லாம். 

80 ஐக் காணப் பயன்படும் மீச்சிறுபடி வழிச் சமன்பாட்டைக் 

காண, மேற்கண்ட சமன்பாடுகள் ஒவ்வொன்றையும் அச். சமன் 

பாட்டிலுள்ள 80 இன் குணகத்தால் பெருக்கிக் கூட்ட வேண்டும். 

அவ்வாறு பெருக்கிக் கூட்டும்போது வலப்பக்கத்தில் 20 உறுப்பைத் 

தவிர மற்ற உறுப்புக்கள் யாவும் மறைந்துவிடுவதைக் காணலாம். 

இங்கு எல்லாச் சமன்பாடுகளிலும் ௨ இன் குணகம் 1 தான். 

ஆகவே, ஒவ்வொரு சமன்பாட்டையும் 1ஆல் பெருக்கிக் கூட்டவும். 

“ 12ag=yotyityatyatyetystyetyrtystyetyutyi 

இதுபோல், ஒவ்வொரு சமன்பாட்டையும் அதிலுள்ள a, sir 

குணகத்தால் பெருக்கிக் கூட்டவும். 

a (3 ஆ | 
“ Gay=yot eS Yitd yo-3 re yey கன் yr—h Ys 

3) 
+4 ot 971 

் 

  

இதுபோல் எல்லா மாறிகளுக்கும் இம்முறையைப் பயன் படுத்திக் 

கீழ்க்கண்ட மீச்சிறுபடி வழிச் சமன்பாடுகளைப் பெறவும்.
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6 ag=yotd yi—$ yo—-Y3—3 Ya +E Vot Yet Yr —-4F Yg—yo 

—$ yoth yu 

6 ag=Yo—Yatys—YetY¥s—Y10 

6 ay=Yyo—4 Yi—4 Yat Ys—3 Ya—43 Yost Yo—3 Yr—4 Yetys 
நம Yu 

— அணை V3 

6 கட்டட சரத 9-3 wet? Ys—Yot——y Yr Yetyo 

— Yuo—4 Yu 

12 ag=yo—YitYa—Yatys—YotYo—Yr + ¥e— Yor Yio—Yir 
அவவை — 3 3 3. 67] nds Yatyst v ர? த் wie 98-39 

  

  

3 
aie Yio—$ Yu 

5 
6 bg= a5. (yitYa—Yi—Ys + Yr+y¥a—Y10—Yi1) 

6 bs=yi—ys+Ys—YrtYo—yu 

5 
6 by= a2 (yi—yat+ya—Ys +¥1—-YetVi0o—Yur) 

1 3 iF ot | 3 
6 bs=9 yi— ரட் மாட்டு ஒரு டர 

3 l 
+ ரம ஓம 

மேற்கண்ட 12 சமன்பாடுகளையும் தீர்த்து மாறிலிகளின் மதிப்புக் 
களைப் பெற முடியும். ஆனால், இச்சமன்பாடுகளை நேரடியாகத் 
தீர்ப்பது மிகவும் கடினமாக யிருக்குமாதலால், கீழ்க்காணும் மாற்று 
முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்கலாம். 

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளின் வலப்பக்கங்களிலுள்ள உறுப்புக் 
களைக் கீழ்க்கண்டவாறு தொகுப்புக்களாக (௦08) எழுதி, அத் 
தொகுப்புக்களை வேறு மாறிகளால் குறிப்பிட்டு, சமன்பாடுகளைப் 

- புதிய . மாறிககக் கொண்டமைந்த சமன்பாடுகளாக மாற்றி 
எழுதவும். 

_ முதல் சமன்பாட்டைக் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம். 

12 80-99-0197) (47) (99179 49 4 (899) 
இது போல் மற்ற சமன்பாடுகளையும் மாற்றி எழுதவும்,
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1 I 
6 ai=(yot+ye) + ட yi" lat Y10) — a (Ya yg). 

அபர ) —_— 

6 ag=(yotye) +4(yi+ Yu) —3 (ya y10) — (ys +y¥o)—43(ya+ys) 

ப +3 (Ys+y7) 

6 ag=(yo—Yoe) — (Yat Yio) + (yay) 

6 aie alee eal 4(yatYio) + ட oe ) 

ட es 1 
டட a5 (yo— Ye) — (yr Fyn) +s 5 (a: 1 910) — (vat ys) 

வணர, 

v3 
ae (¥5+ yz) 

2 ag=(Yotye) —(Yatyn) 4 டர்டி — (¥sd-¥o) + (yyy) 
—(¥s+yy) 

. 73 3 
6 bi=F(yi—yn) + vo (yeas) b (¥s— Yo) + Mey) 

+] 02-39 

3 
3 bg = ve (Yi Yu) + (¥a—y19) — (Ya yg) — (ys~y7)] 

6 bg= (yi— yar) — (Ys— Yo) + (¥s—yz) 

VB | 6 by= > [(yi— yt) — (Yayo) (Ya ys) — (95 — yo) ] 

| En fs. 6 டடம அ (yay) + (Ys ye) — 4S ve) 

+} (Ys—yz) 

இப்பொழுது, கீழ்க்காணும் பிரதியீடுகளைச் செய்யவும். 

VotyYs =Up Yo-V¥o =Vo 

Yatyi1 =U, yi-Yu=V1 

Yot Yio = Ug Ya—-Yio=Ve 

YstYy =Ug ட நி ஸு வு 

YetYs =Ug io ag Ser vee iy 

Yoty; =Us Ys—Yr =V5
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ஆகவே, மேலேயுள்ள 12 மீச்சிறு படிவழிச் சமன்பாடுகளும் 
கீழ்க்கண்டவாறு மாறுகின்றன. 

12 80 பர 4 ய) முத 4-றுத பய படி 

(பூய) (Uy + U5) + (Ug + Uy) 
3 i 

6 a=vot tu, Hyg guy — 5 Us 

எட்டடி (ஏ) 

6 ag=up+h uy —F ug—uz—4$ uy +h u; 

= (Up ug) + (ur tus)—$ (r+ uy) 

6 ag =Vyp—Ug-+uy 

=Vo— (Ug— Uy) 

6 ay =ug—4 Uy, —F ug+ug—4 uy—4 us 

==(Up-+Ug)—~ 4 Cuy--us) —4 (ug+uy) 
மை 

  

  

3 
6 as=Vo~— பந்த மத யர் 2 46 2 

3 8 

ஆற 4 YP (us) 44 Uy —Uy) 

12 Ag = Ug Uy + Ug — Ug -+ Uy — Ug 

= (Up —Ug)~(Ur+Us) + (ugg) — 

3 3 ப 
6 by=4 nts Votvs + த நாட் நத 

  

  

—— 

  =% (Vit V5)+ a (Ve+ V4) + V3 

3 3 
6 bos (us + vas) 

3 
= 7 (Vi— Ve) +(¥o—~V4)] 

  

6 bg=vy—va-+-V5 

  

= (V1-+V;)—Vv3 

6 b=, (Vi- Ve +.V4+V5) 

லச * டைவ]
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3 3 
6 bs = 3 Vi otis   Vets V5 

€ 

3 
id (v1 tv) SH மம 

மீண்டும் கீழ்க்கண்டவாறு பிரதியீடுகளைச் செய்யவும். 

Ug + Ug 0 Ug — Ug =Sp Vitvs= Pi Vi—-V5 = 1 

Uy + Us =P Uy— Us =S1 ர அறத 32-91: 0 

1,104 12 Ug —Ug= Sg 

ஆகவே, மீச்சிறு வழிபாட்டுச் சமன்பாடுகள் கீழ்க்கண்டவாறு 

அமைகின் றன. 

12 20-70-2190 (72) 
3 * 

6 a= vot +4 Sg 

6 ag =Sp+4 ry—4 ரி Soth(r1 வகை To) 

6 a3 = Vo ~— SQ 

6 ag=ro—$ T1 —} TQ=To— 3 (T1+4e) 

3 
6 கட பி கபட 82: 

12 26580 1 9 80-- (07-12) 

z . _ 

6 by=4 pit YS றண்ட ஷாட் Pi + vo Pa 

3 
6 09 ம்ப) 

6 9901-3 

3 
6 b= டல 

3 : 

6 bs =4 pr pot vse vet உ” [99- 

இப்பொழுது கீழ்க்கண்ட பிரதியீடுகளைச் செய்யவும். 

ry+r,=1 ரஜ று 

Gatq=g qi—qg=h
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ஆகவே, கீழ்க்கண்ட சமன்பாடுகள் கிடைக்கின் றன. 

1 
&0 “(10 -1) iZ 

1 3 
mat | veto std வ 

. 
6 

  

ag = 19 (௫-3) 

1 
டி [டிரச Sp, | 

4/3. 
௦-8 

புரு ar 
] ணரா 

3 [vot Pi — டி 

மேற்கண்ட எளிய சமன்பாடுகளின் மூலம் திரும்புச் சார்பிலுள்ள 
மாறிலிகளின் மதிப்புக்களை எளிதில் பெறலாம், ஆனால் மேற்கண்ட 

முறையில் மீண்டும் மீண்டும் பிரதியீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

இவ்வாறு செய்யப்படுகின்ற பிரதியீடுகள் . யாவற்றையும் கீழே 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூட்டல்--கழித்தல் முறையில் மிக எளிதாகச் 
செய்டலாம். 

முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள . 12 நிலைத் தூரங்களையும் கீழ்க் 
கண்டவாறு எழுதிக் . கொள்ளவேண்டும். பின்னர். பல்வேறு 
கூட்டல், கழித்தல்களின் மூலம் எல்லாப் பிர தியீடுகளையும் பெறலாம்,
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Yo yu 372 375 374 375 

976 317 3710 370 378 ர 
  

  

  

  

  

(-) கூட்டுத்தொகை: Ug uy Ug Ug uy ls 

- (-) வித்தியாசம்: Vo Vi Va V3 V4 V5 

Ug Uy Ug 

Us U5 uy 

(--) கூட்டுத்தொகை: ௩ ry Lg 

(--) வித்தியாசம் : So Ss * So 

Vi Vo 

V5 74 

(4) கூட்டுத்தொகை: py 192 
(--) வித்தியாசம் : 01 02 

Ty qi 

Tog qa 

(1) கூட்டுத்தொகை: 1 g 

(--) வித்தியாசம் : m h 
  

௨,௰ ஆகிய பல்வேறு மாறிலிகளைக் கணக்கிடப் பயன்படும் 

மேற்கூறப்பட்ட முறை முதன்முதலில் கி.பி. 1903 ஆம் ஆண்டு 
ரேஞ்ச் (௩௧௩96) என்பவரால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. 

மேற்கண்ட முறையில் கணக்கிடும்போது தவறுகள் . பல 

ஏற்படலாமாகையால், கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் முறையைப் 

பின்பற்றி, கணக்கிடப்பட்டுள்ள ௨, ௦ ஆகியவற்றின் மதிப்புக்கள் 

சரியானவையா என்று சோதித்துப் பார்த்துக் கொள்ளலாம். 

- (1) கணக்கிடப்பட்ட ௨யின் மதிப்புக்கள் 

YoU Apa, +aq+a3 + ay +as+ag 

என்ற சமன்பாட்டைச் சமன். செய்தால், கணக்கிடப்பட்ட யின் 
மதிப்புக்கள் சசியானவையென்று கொள்ளலாம். ' 

(ii) இதுபோல், கணக்கிடப்பட்ட யின் மதிப்புக்கள் 

Vi=by+b;+2 bs+ 3 (be-+b,) 

என்ற சமன்பாட்டைச். சமன் செய்தால், கணக்கிடப்பட்ட %.-யின் 
மதிப்புக்கள் சரியானவை யென்று கொள்ளலாம்,
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மாதிரி 176 

கீழ்க்காணும் பட்டியல் மதிப்புக்களிலிருந்து, அவற்றிற்குப் 

பொருத்தமான திரும்புச் சார்பைப் பெறுக. 

  

x | O° | 30° 120° 240° | 270° | 300° | 330° 

    

50190 210° 

            

60° | 90° 

  

ட்   

  

920.௮ oro 1-0|—8-0|-13-2 —14 9-௨ 

  

  

கூட்டல் கழித்தல் முறையைப் பயன்படுத்திக் கீழ்க்கண்ட 

வாறு கணக்கிடவும். 

0 1 2 3 4 

Vie 9-3 15-0 17-4 23-0 37-0 31-0 

15-3 -—60 —14-2 —13-2 —8.0 4.0 

aa 

  

  

(+) us. 246 90 32 95 29.0 35.0 
(—) ve —6-0 21-0 31-6 362 45.0 27.0 

  

  

  

  

  

  

    

0 1 2 

Ue... 24-6 9.0 9.2 
9.8 | 35-0 29.0 

மூ. உப 84. 1 450 92.2 
(—) --8..... 148 —26-0 —25-8 

1 2 

ஏட 21-0 31-6 
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C+) ஐ... 48:0 76-6 
(ட டர்கி ஷே அலி —13-4 

nF mae 44-0 ப ட்ட கக்கி —6-0 

32-0 —13-4 

(9: மவ பிலி (+) _19.4 

  

ப Brees 
(—) m.... 114 பம் அ மகட் ப அபக
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கணக்கீட்டைச் சரிபார்த்தல் 

5 ஐ49.226.90-._3-45 -- 3-30--0-62-- 0-60--0-25 

= 16-52 —7-52 

=9-30 

=Yo 

ஆகவே, ௨யின் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புக்கள் சசியான வையே. 

bitbs+2ba+ ¥ 3 (be-+by) 
=21-09—-1.02+2 (1-97) 4+ 1-732 (—2-80-++1.07) 
= 21.09—1-02+4-3-94+1-732 (—1-73) 

= 2]-09-+3-94—1-02—2-995 

= 21-01 , 

=Vi 

ஆகவே, %-யின் கணக்கீட்டு மதிப்புக்கள் சரியானவையே. 

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள , மதிப்புகளுக்குப் பொருத்தமான 

சூத்திரம் வருமாறு : 

y =9-22—6-90 cos x +3-45 cos 2x+ 3-30 cos 3x 

—0-62 cos 4x-+0-60 cos 5x+0-25 cos 6x 

+21-09 sin x—2-80 sin 2x-1-97 sin 3x 

+1-07 sin 4x—1-02 sin 5x. 

பயிற்சி 28 

கீழ்க்காணும் அட்டவணை மதிப்புக்களுக்குப் பொருத்தமான. திரும்புச் , 

சார்பைக் காண்க, 

  

| | 

05 130° | 60? | 90° 11207! 150° | sao 
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180° | 2105 ! காபி இடச் 

  

  

  

    

ஏ 20.411] ௮௨-21: “272-098 83 Sl 7:34: - 
| | 
  

: எ--29



15. நழுவுச் சட்டம் 
(Slide Rule) 

நழுவுச் சட்டம் என்பது கணிதச் Oedimaatr (mathematical 
operations) மிக விரைவாகவும், எளிதாகவும், துல்லியமாகவும் 
செய்யப் பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். இது “ நழுவுக் கணிப்பான் ?* 

என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இச் சட்டத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள 

அளவுகோல்கள் . எண்களின் மடக்கைகளாலானவையாகையால் 
இதைப் பயன்படுத்த மடக்கையறிவு அவசியம். ஒரு சாதாரண 

தழுவுச் சட்டம் 10 அங்குல நீளமுள்ள தாகயிருக்கும். இருப்பினும், 
அலுவலக உபயோகத்திற்கென 20 அங்குல நழுவுச் சட்டமும், 

எளிதாகத் தூக்கிச் செல்லத் தக்கவாறு 5 அங்குல நழுவுச் சட்டமும் 

இருக்கின்றன. சாதாரண 10 அங்குல நழுவுச் சட்டத்தின் அமைப்பு 

படம் 16-இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

நழுவுச் சட்டம் கீழ்க்கண்ட செயல்களுக்குப் பயன் படுகிறது. 

1. எண்களின் மடக்கைகளைக் காணல். ் 

2... எண்களைப் பெருக்கவும் வகுக்கவும். 

3. எண்களின் தலைகீழ் மதிப்புக்களைக் காணல், 

4. எண்களின் வர்க்கங்கள், வர்க்க மூலங்கள், முப்படிகள், 

முப்படி. மூலங்கள் ஆகியவை காணல். 

5. எண்களின் பின்னப் படிகளையும், பின்ன மூலங்களையும் 
காணல், 

6. கோணங்களுக்குரிய வட்டச் சார்பு (௦மலபீகா மீம0௦11௦0) களைக் 
காணல், 

7... விகிதங்களைச் சதவீதங்களாக மாற்றுதல், 

எண்களின் பெருக்குச் சராசரி. (.18.) காணல், 

9. எண்களின் ஈ மடங்குகளைக் காணல்,
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இருப்பினும், கூட்டலும் கழித்தலும் நழுவுச் சட்டத்தினால் 
செய்ய முடியாது. ஏனெனில் மடக்கை மதிப்புக்களைக் கொண்டு 

இச்சட்டம் அமைந்துள்ளது. நழுவுச் சட்டத்தின் அமைப்பும், 

அதைக் கையாள வேண்டிய முறைகளின் அடிப்படைக் கொள்கை 

களும் மட்டுமே இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், நழுவுச் 

சட்டத்தைக் கையாளும் திறமையைப் பழக்கத்தினால் மட்டுமே பெற 

முடியும். 

நழுவுச் சட்டத்தில் மூன்று பாகங்கள் உள்ளன. அவை 

களாவன 3 

1, ett (Body or Frame) 
2. நழுவும் அளவுச் சட்டம் (8110௦) 

3. eit. (Indicator or Cursor) 

15.1 நழுவுச் சட்டத்தின் அளவுகோல்கள் 

ஒரு நகராச் சட்டத்தின் . (0௦08 ௦ 11௨௭6) நடுவில் முன்னும் 
பின்னுமாக நழுவிச் செல்லக்கூடிய ஒரு. நழுவும் அளவுச் சட்டம் 

(511) உள்ளது. இவ்விரண்டுக்கும் மேலே முன்னும் பின்னும் 

நகரக்கூடிய ஒரு காட்டி (1040௧1௦1 ௦1 cursor) உள்ளது. இம் 

மூன்று பாகங்களையும் கொண்டு அமைந்ததுதான் நழுவுச் சட்டம் 

என்ற கருவியாகும். கருவியின் இரு பக்கங்களையும் பக்கம் |, 
பக்கம் 2 என்று குறிப்பிடுவோம். ஒவ்வொரு பக்கத்திலும், நகராசி 

சட்டம், நழுவும் அளவுகோல் ஆகியவற்றின்மேல் அநேக அளவு 

கோல்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. பக்கம் 1.இல் &,%, ,,%, 7, 

டாயா, மாட்டாம, என்று பெயரிடப்பட்ட அளவு 

கோல்கள் உள்ளன. இப்பக்கத்தை மடக்கைப் பக்கம் (Log Log 
810௦) என்றும் அழைப்பதுண்டு. பக்கம் 2-Qsv C, D, CF, DF, CI, 
மோ 5, 1,571, ம என்று பெயரிடப்பட்ட அளவுகோல்கள் உள்ளன. 

இப்பக்கத்தை கோண விகிதப் பக்கம் (1'712000106171௦ 5106) என்றும் 
அழைப்பதுண்டு. இரு பக்கங்களிலுமுள்ள ஓவ்வொரு அளவு 

கோலும் ஒவ்வொரு வகையான கணிதச் செயலுக்குப் . பயன் 

படுகிறது. 

C,D அளவு கோல்கள் : 

0 அளவுகோல் என்பது நழுவும் அளவுச் சட்டத்தின். கீப் 
். ஓரத்திலும், 1) அளவுகோல் என்பது அதையொட்டி நகராச் சட்டத் 

திலும் அமைந்துள்ளன. இவ்விரு அளவு கோல்களும் .ம..க்கை 

யளவுகளாலான. அளவு கோல்களாகும். . 1௦21-0. . ஆகையால் 

இவ்விரு அளவு. கோல்களும் 1 என்ற அளவுக் குறி (ஐுஉ0்மமரர்பா। 

10211)யிலிருந்து . தொடங்குகின்றன. . இந்த அளவு கோல்களின் 

முக்கிய அளவுக் குறியீடுகள் 1,2, 3,4,5,6, 7, 8,9,1 என்று
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குறிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் [க்கும் 2க்குமிடையேயுள்ள 

இடைவெளி 10 சிறு அசம இடைவெளிகளாக 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 2 என்ற அளவுக் கோடுகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சிறு 

இடைவெளிகள் ஒவ்வொன்றும் மீண்டும் 10 இடைவெளிகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.  ?க்கும் 3க்குமிடையேயுள்ள இடைவெளி 

யானது 1க்கும் 2க்குமிடையேயுள்ள இடைவெளியைவிடச் சிறியதாக 

யிருக்கும். இந்த இடைவெளி 10 ௮சம இடைவெளிகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டு ஓவ்வொரு இடைவெளியும் மீண்டும் 10 பாகங்களாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 2க்கும் 3க்குமிடையேயுள்ள இடைவெளி 

1க்கும் 2க்குமிடையேயுள்ள இடைவெளியைவிடச் சிறியதாக 

யிருக்கும். இவ்விடைவெளியும் (1, 2) இடைவெளியைப் போலவே 

பிரிக்கப்பட்டி ருக்கும். மற்ற இடைவெளிகள் ஒவ்வொன்றும் 

முதலில்: 10 சிறு இடைவெளிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுப் பின்னர் ஒவ் 
வொரு சிறு இடைவெளியும் 2 பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். 

இந்த அளவு கோடுகள் யாவும் மடக்கை யளவு கோடுகளாகும். ஒரு 

எண்ணின் மடக்கைப் பின்னம் (3௦1852), அந்த எண்ணின் தசமப் 
புள்ளியிருக்கும் இடத்தைச்சாராத காரணத்தினால், , 1-அளவு 

கோல்கள் 1-இலிருந்து 10 வரை அல்லது 10-இலிருந்து 100 வரை 

அல்லது 100-இலிருந்து 1000 வரை.......ஃ குறிக்கப்பட்டிருப்பதாகக் 

கொள்ளலாம். இந்த அளவு கோல்களில் 1-இலிருந்து ந என்ற 

ஏதாவது ஒரு அளவுக்குறி வரையுள்ள தூரம் ந என்ற எண்ணின் 

மடக்கைப் . பின்னத்திற்கு (mantissa) AAS சமமாகயிருக்கும். 

0-அளவு கோலின்  தொடக்கத்திலுள்ள 1 என்ற அளவுக்குறி 

0-அளவு கோலின் குறியீடு (1௨84௦%) அல்லது 0-அளவு. கோலின் 

இடப்பக்கக் குறியீடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. 0. அளவு 

கோலின் இறுதியிலுள்ள அளவுக்குறி 10 ஆகும். ஆனால் இது 

1 என்றே குறிக்கப்பட்டிருக்கும். ஏனெனில், அளவு கோலை 

-அளவு கோலுடன் வலமிருந்து இடமாகப் பொருத்திப் பார்க்க 

இந்த அளவு கோட்டைப் பயன்படுத்துவதால் இந்த அளவு கோடு 

10 என்று குறிக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக 1 என்றே கு£ிக்கப்பட்டிருக் 

கிறது. ஆகவே, இந்த 1 என்ற அளவுக் குறியானது 0-அளவு 
கோலின் வலப்பக்கக் குறியீடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

&-அளவு கோல்கள் : 

&, £ என்ற இரண்டு அளவு கோல்களும் ஒரே மாதிரியான 

மடக்கையளவுகளாலான அளவு. கோல்களாகும். அளவுகோல் 

நழுவும் அளவுச் சட்டத்தின் மேல். ஓரத்திலும், &-அளவு. கோல் 

அதையடுத்து . நகராச் சட்டத்தின். மேலும் அமைந்துள்ளன. 

இவ்விரு அளவு கோல்களிலும் முக்கிய அளவுக் குறிகள் : இடமிருந்து 

வலமாக முதலில் 1, 2, 3.10 என்றும், பின் 20, 30, 40....,100.
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என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. .&-அளவு கோலிலுள்ள ஒவ்வொரு 
அளவுக் குறியும் அதற்கு நேராக 1)-அளவு கோலிலுள்ள அளவுக் 

குறி குறிப்பிடுகின்ற எண்ணின் வர்க்கத்தைக் குறிக்கின்றது. 

&,, ம. அளவு கோல்களை COC, -அளவு கோல்களுடன் ஒரு நிலைப் 

படுத்தி இணைத்து எண்களின் வர்க்கங்ககாயோ அல்லது வர்க்க 
மூலங்களையோ காணலாம். 

அளவு கோல் : 

1. என்ற அளவு கோல் நழுவும் அளவுச் சட்டத்தில் (அளவு 

கோலையடுத்து அமைந்துள்ளது. இந்த அளவு கோல், 1, 2, 3....... ச 
10:20,30....... , 100; 200, 300,...... , 1000 என்று மூன்று பாகங் 

களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இடமில்லாத காரணத்தால் 
அளவுக் குறிகளில் பூச்சியங்கள் விடப்பட்டிருக்கின்றன. இதுவும் 
ஒரு மடக்கையளவு கோலாகும். இதிலுள்ள அளவுக் . குறிகள் 

அவைகளுக்கு நேராக 0-அளவு கோலிலுள்ள அளவுக் குறிகள் 

குறிப்பிடுகின்ற எண்களின் முப்படிகளைக் குறிக்கின் றன . 

1-அளவு கோல் : 

இது நழுவும் அளவுச் சட்டத்தில் ௩-அளவுகோலை யடுத்து 
மேலே அமைந்துள்ளது. இது (₹-அளவு கோல் குறிக்கும் எண்களின் 
மடக்கை மதிப்புக்களைக் காணப் பயன்படுகிறது. 

LL, LLO- garg, Caridad: 

.. நழுவுச் சட்டத்தின் மடக்கைப் பக்கத்தில் (பக்கம் 1) நகராச் 

சட்டத்தின் கீழ் ஓரத்தில் கீழிருந்து மேலாக மூன்று வரிசைகளில் 
முறையே 11, 11, 11 என்ற அளவு கோல்கள் குறிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றன. இதுபோல், நகராச் சட்டத்தின் மேல் ஓரத்தில் மேலிருந்து 

கீழாக மூன்று வரிசைகளில் முறையே 110., 1௦, ௩70; என்ற 
மூன்று அளவு கோல்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 14-அளவு 

கோல்கள் 1:01 இலிருந்து 10” வரை குறிக்கப்பட்டுள்ள அளவு கோல் 

களாகும். . இதுபோன்று. 1,1,0.அளவு கோல்கள் 0:99 முதல் 10” 
வரை குறிக்கப்பட்டுள்ள மடக்கை யளவு கோல்களாகும். 11, அளவு 
கோல்கள்  1-ஐ விட அதிகமான எண்களின் பின்னப்படிகளையும், 
பின்ன மூலங்களையும் காணப் பயன்படுகின்றன. 11.0 அளவு 

கோல்கள் 1க்குக். குறைவான எண்களின் (அதாவது தசம எண் 

களின்) பின்னப் படிகளையும், பின்ன மூலங்களையும் காணப் பயன் 

படுகின்றன. 

கோண விகிதப் பக்கத்திலுள்ள அளவு கோல்கள் : 

. .. இரண்டாது பக்கமாகிய கோண விகிதப் பக்கத்தில் 6; D, CF, 
DF, CI, CIF, S,.T, ST, P என்ற அளவு கோல்கள் உள்ளன;
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கோணங்களின் திரிகோண விகித மதிப்புக்களைக் காணப் பயன்படும் 

அளவு கோல்கள் இப் பக்கத்தில் அமைந்திருப்பதால், இப் பக்கம் 

“ கோணவிகிதப் பக்கம் ('11120௩000௦111௦ 8186) என்று அழைக்கப் 

படுகிறது. இதிலுள்ள 6, என்ற அளவு கோல்கள் மடக்கைப் 

பக்கத்திலுள்ள C, D அளவு கோல்களைப் போலவே பயன்படு 
கின்றன: 

௫, 1... அளவு கோல்கள் 5 

௦ என்ற அளவு கோல் நழுவும் அளவுச் சட்டத்தின் மேல் 
ஓரத்தில் அமைந்துள்ளது. இதை யொட்டி நகராச் சட்டத்தின் 

மேல் அமைந்துள்ளதுதான் 191*என்ற அளவு கோலாகும். இரண்டும் 
ஒரே மாதிரியான அளவுக் குறிகசக் கொண்ட அளவு கோல்களாகும். 

ம, அளவு கோல்கள் குறிக்கின்ற எண்களின் ஈ மடங்கு மதிப்புக் 

களை இந்த 007, 08 அளவு கோல்கள் குறிக்கின்றன. 

CI, CIF.9)oray Game sar : | 

01 என்ற அளவுகோல் நழுவும் அளவுச் சட்டத்தின் மேல் 

அளவு கோலை யொட்டி அதற்கும் மேலே அமைந்துள்ளது. 
இதில் அளவுக் குறிகள் வலமிருந்து இடமாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இதிலுள்ள அளவுக் குறிகள் அளவு கோல் குறிக்கின் ற எண்களின் 

தலைகீழ் (1601010081) மதிப்புக்களைக் குறிக்கின்றன. நழுவும் அளவுச் 
சட்டத்தில் 01 அளவுகோலை யொட்டி அதற்கு மேலே 011 என்ற 

அளவு கோல் உள்ளது. இதுவும் வலமிருந்து இடமாகவே குறியிடப் 

“பட்டுள்ளது. .. இதிலுள்ள அளவுக் குறிகள் அளவு கோல் குறிக் 

கின்ற எண்களின் தலைகீழ் மதிப்புக்களின் a மடங்குகளைக் குறிக் 

- கின்றன. 

“-அளவு கோல் : 

நகராச் சட்டத்தின் கீழ் ஓரத்தில் கோண விகிதப் பக்கத்தில் 
5 என்ற அளவு கோல் அமைந்துள்ளது. இது சைன் அளவு கோல் 
(sine scale) அல்லது கொசைன் அளவுகோல் (௦08105 80௨6) என்று 
அழைக்கப்படுகிறது. இதில் 5.5” முதல் 90” வரை கருப்பு நிறத்தில் 
இடமிருந்து வலமாகவும் 0” முதல் 84:55 வரை. சிவப்பு நிறத்தில் 
வலமிருந்து இடமாகவும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். கருப்பு நிற அளவு 
கோலில் குறிக்கப்பட்டுள்ள கோணங்களுக்கு நேர் எதிராக 1 அள வு 
கோலிலுள்ள அளவுக் கோடு குறிக்கின்ற எண்ணின் ட மடங்கு 
அக்கோணத்தின் சைன் : விகிதத்தைக் (sine ratio) குறிக்கும். 
இதுபோல், சிவப்பு நிற அளவு கோலின் அளவுக் குறிகளுக்கு நேர் 
எதிராக 1) அளவு கோலிலுள்ள அளவுக். கோடு குறிக்கின்ற



456 எண்சார் கணிதவியல் 

எண்ணின் ஆூ மடங்கு அக்கோணத்தின் கொசைன் விகிதத்தைக் 

(௦௦8406 1௧11௦) குறிக்கும், இவ்வாறு கருப்பு நிற அளவு கோலின் 

உதவியால் 8/6 5.5 இலிருந்து 81௦ 90” வரையுள்ள மதிப்புக்களையும், 

சிவப்பு நிற் அளவு கோலின் உதவியால் ௦௦8 0” முதல் ௦08 84-53” வரை 

யுள்ள மதிப்புக்களையும் பெறலாம். எடுத்துக்காட்டாக, 8-அளவு 

கோவில் 30?.ஐக் குறிக்கும் அளவு கோடு 19.அளவு கோலில் 5 என்ற 
அளவுக் குறியுடன் பொருந்துவதைக். காணலாம். எனவே, 

8௩ 80₹-.3-0.5 ஆகும். இதுபோல், வலமிருந்து இடமாக சிவப்பு 
அளவு கோலில் 60” ஐக் குறிக்கும் அளவுக் குறியும் 1. ௮ளவு கோலில் 

அதே 5 என்ற அளவுக் குறியுடன் பொருந்துவதைக் காணலாம், . 
எனவே, cos 6054-50. 

அளவு கோல் : 

நகராச் சட்டத்தின் உச்சியில் காணப்படுகின்ற 1'.அளவு 

கோலில் கருப்பு நிறத்தில் இடமிருந்து வலமாக 5-5”, 6”, 7.,....ம0, 

BE: ET vey ss 205, 255, 905, 355, 40, 45” என்றும், சிவப்பு நிறத்தில் 

வலமிருந்து இடமாக 45”, 50... 80 6145” என்றும் கோணங் 

களைக் குறிக்கும் அளவு கோடுகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. tan 5.5° 

| Qipbs tan 45° sumpujsirar wAHAtnjdSe2ruyib, cot 45° Qsd@sgsr 
cot 84-5° வரையுள்ள மதிப்புக்களையும் அக்கோணங்களைக் குறிக்கும் 

அளவு .கோடுகளுக்கு நேராக 9.அளவு கனவில் அமைந்திருக்கும் 

அளவுக் கோடுகள் குறிக்கின்ற எண்களை ஆ ஆல் : பெருக்கிக் 

காணலாம். 

இவை 'தவிர இன்னும் வேறு சில அளவு கோல்களும் நழுவுச் 

_ சட்டத்திலிருக்கின்றன. ஆனால் அவைகள் அதிகமாகப் பயன் 

படுத்தப்" படுவதில்லையாகையால் அவற்றை இங்கு விவரிக்காது 

கரட்டுபதி கக 

15. 2 காட்டி (indicator ௦1 000500) யின் உபயோகம் 

காட்டியென்பது நகராச்சட்டம், நழுவும் அளவுச் சட்டம் ஆகிய 

இரு சட்டங்களின் மேலும் முன்னும் பின்னுமாக நகரக் கூடிய சதுர 

வடிவமான சட்டமாகும். இதன். உட்புறமுள்ள சதுர இடைவெளி 

யில். அவ்விரு சட்டங்களின் மேலுள்ள. அளவு கோல்களை நன்கு 

பார்க்கலாம். - இதன். நடுவில் அவ்விரு சட்டங்களுக்கும் குறுக்கு 
வசமாக கருப்பு நிறத்தில் மெல்லிய கோடு போன்ற கம்பியாலான 

குறி ஒன்று உள்ளது. . இது: * மயிர்க்கோடு ** (179 14௦) என்று 
அழைக்கப்படுகிறது. நழுவும். சட்டத்திலிலுள்ள . அளவுக் குறியை 

யும் நகராச் சட்டத்திலுள்ள அளவுக் குறியையும். நேருக்கு நேராகப் 
பொருத்திப் பார்க்க,இது பயன் படுகிறது. சில நழுவுச் சட்டங்களில்
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இம்மயிர்க்கோடு நடுவில் சிறு விடுபட்டிருக்கும். இவ்வாறு 
விடுபட்டிருப்ப தால் இரு சட்டங்களின் அளவுக் குறிகளைப் 

பொருத்திப் பார்ப்பதற்கும், அளவுக் குறியீடுகளைக் கணிப்பதற்கும் 

வசதியாகயிருக்கும். 

15-3 நழுவுச் சட்டத்தைப் பயன் படுத்தும் முறைகள் 

நழுவுச் சட்டத்தைப் பல்வேறு கணிதச் செயல்களுக்கும் பயன் 

படுத்தும் முறைகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

153.1 பெருக்கல் 

20,632இன் மதிப்பைக் காண வேண்டுமென வைத்துக் 

கொள்வோம். முதலில் நழுவும் அளவுச் சட்டத்தை நகர்த்தி 

0-அளவு கோலின் குறியீடாகிய 1 (சுருக்கமாக 10) ஆனது 

1). அளவு கோலில் 29 ஐக் குறிக்கும் அளவுக்கோடுடன் (சுருக்கமாக 

2901) பொருந்துமாறு வைக்கவேண்டும். பின்னர், காட்டியைச் 

சட்டத்தில் நகர்த்தி அதன் மயிர்க்கோடு (அளவு கோலில் 32 ஐக் 

குறிக்கும் அளவுக் கோடுடன் பொருந்துமாறு வைக்க வேண்டும். 

இப்பொழுது, நழுவும் சட்டம் நகராச் சட்டத்தின் வலப்பக்கமாகச் 

சிறிது நீட்டிக் கொண்டிருப்பதைப் பார்க்கலாம், இந்த நிலையில் 

மயிர்க்கோடு 19.அளவு கோலில் எந்த அளவுக் கோடுடன் பொருந்து 
கிறதோ அதுவே நமக்கு வேண்டிய பெருக்கற் .பலனைக் குறிக்கும் 
அளவு. கோடாகும். மேற்கண்ட பெருக்கலில் மயிர்க்கோடு 1)-அளவு 

கோலில் 928 ஐக் குறிக்கும் கோடுடன் பொருந்தியிருப்பதைக் காண 

லாம். ஆகவே, 29)32-928 என்று அறிகிறோம். . மேற்கண்ட 

பெருக்கற் செயலைக் கீழ்க்கண்டவாறு சுருக்கிக் கூறலாம். 

“10.29 29மயுடன் பொருத்தவும். காட்டியை 32 டக்கு 
நகர்த்தவும். மயிர்க்கோடு 928பயுடன் பொருந்தியிருப்புதைக் 

காணலாம். ஆகவே, 29);632--928 ஆகும் ?*, 

இப்பொழுது. 48)604 இன் மதிப்பைக் காண்போம். 1] யை 

48] யுடன் பொருத்தவும். காட்டியை. 64C 4G நகர்த்தவும். 

இப்போது மயிர்க்கோடு 19) அளவு கோலைத் தாண்டி வெளியே 

யிருப்பதைப் பார்க்கலாம். அதனால் அது 1).அளவு கோலின் எந்த 

அளவு கோலுடனும் பொருந்தாமல் நிற்கும். , ஆகவே, நழுவும் 

அளவுச் சட்டத்தை வலமிருந்து இடமாக நகர்த்தி அளவு கோலின் 

வலப்பக்கக். குறியீடாகிய 1 ஐ.4813) யுடன் பொருத்தி, காட்டியை 

640 க்கு நகர்த்த வேண்டும். . இப்போது நழுவும் சட்டம் நகராச் 

-சட்டத்தைவிட்டு வெளியே சிறிது. நீட்டிக்கொண்டிருப்பதைக் காண் 
லாம். இந்நிலையில் மயிர்க்கோடு 1).அளவு கோலில் பொருந்தும்
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அளவு கோட்டிலிருந்து 48664 இன் பெருக்கற்பலன் 3072 என்று 
அறிகிறோம். 

15-3.2 பெருக்கற்பலனின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை 

மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள இரு பெருக்கல்களிலும் நாம் கீழ்க் 

கண்ட வேறுபாடுகளைக் காணலாம். 2932 பெருக்கலில் நழுவும் 

அளவுச் சட்டத்திவிலுள்ள அளவு கோலின் இடப்பக்கக் 

குறியீட்டைப் பயன்படுத்தினோம். ஆகவே, நழுவும் அளவுச் சட்டம் 

.நகராச் சட்டத்தின் வலப்பக்கமாக நீட்டிக்கொண்டிருந்தது. ஆனால் 

495664 பெருக்கலில் ம அளவு கோலின் வலப்பக்கக் குறியீட்டைப் 

பயன்படுத்தினோம். ஆகவே, நழுவும் அளவுச்சட்டம் நகராச் 
சட்டத்தின் இடப்பக்கமாக நீட்டிக்கொண்டிருந்தது. நழுவும் 

அளவுச் சட்டம் நகராச் சட்டத்தின் எந்தப் பக்கம் நீட்டிக்கொண்டி 

ருக்கிறது என்பதையறிந்தால், பெருக்கற்பலனிலுள்ள இலக்கங்களின் 

எண்ணிக்கையைக் கீழ்க்கண்டவாறு நிர்ணயிக்கலாம். 

பெருக்குகின்ற எண்களிலுள்ள இலக்கங்களின் மொத்த 

எண்ணிக்கையைக் காணவேண்டும். பெருக்கலின் போது நழுவும் 

அளவுச் சட்டம் நகராச் சட்டத்தின் வலப்பக்கமாக நீட்டிக்கொண்டி 

ருந்தால், பெருக்கற்பலனிலுள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை 

பெருக்கப்படும் . காரணிகளிலுள்ள  இலக்கங்களின் மொத்த 
எண்ணிக்கையைவிட 1 குறைவாகயிருக்கும் ; இடப்பக்கமாக நீட்டிக் 
கொண்டிருந்தால். பெருக்கற்பலனிலுள் ள இலக்கங்களின் 

எண்ணிக்கையானது காரணிகளிலுள்ள இலக்கங்களின் மொத்த 
எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகயிருக்கும். மேற்கண்ட 29)632 என்ற 
பெருக்கலில், காரணிகளின் இலக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை - 

2--2-4; நழுவும் சட்டம் வலப்பக்கம் நீட்டிக் கொண்டிருப்பதால் 
பெருக்கற்பலனிலுள்ள  இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை-4.-1_$ 
ஆகும். ஆகவே, 29;632-928. ஆனால், 48)664.இல் இலக்கங் 
களின் மொத்த எண்ணிக்கை -2--2-4; நழுவும் சட்டம் இடப் 
பக்கம் நீட்டிக்கொண்டிருப்பதால் பெருக்கற்பலனிலுள்ள எண்ணிக் 

கையும் 4 தான். - ஆகவே, 48)664-3072. இவ்வாறு, பல காரணி 
களைப் பெருக்கும்போது, நழுவும் சட்டம் வலப்பக்கம் நீட்டிக்கொண் 

டிருக்கும் ஒவ்வொரு தடவைக்கும் 1 வீதம் பெருக்கும் காரணிகளின் 

மொத்த எண்ணிக்கையிலிருந்து கழித்து மீதி வரும் எண்ணிக்கை 

தான்.. பெருக்கற்பலனிலுள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையென்று 

அறியவேண்டும். இவ்வாறு கழிக்கப்படும் எண்ணிக்கையை. 50 

என்று குறிப்பிடுவோம். ஆகவே, பெருக்கற்பலனின் இலக்கங்களின் 
எண்ணிக்கை ... பெருக்கும் காரணிகளின் மொத்த இலக்கங்கள் 

0... தசம 'பின்னத்தில். தசம. புள்ளியை யடுத்துள்ள பூச்சியங்
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களின் எண்ணிக்கையின் எதிர் எண்ணை அத்தசம பின்னத். 
தின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையாகக் கொண்டால் மேற்கூறிய 
விதி தசம பின்னங்களின் . பெருக்கற் பலனுக்கும் பொருந்தும். 

அதாவது, 0:48, 0:048, 0-0048,...... ஆகிய தசம பின்னங்களின் 

இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை முறையே 0,—1,—2,...... ஆகும். 

தசம பின்னத்துடன் கூடிய பல எண்களைப் பெருக்க, அந்த எண் 
களின் தசம புள்ளிகளை நீக்கி வந்த முழு எண்களின் பெருக்கற் 

பலனில் மேற்கூறிய விதிப்படி இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையைக் 

கணித்து, தசம புள்ளியைக் குறித்துப் பெருக்கற் பலனைப் பெறலாம். 

உதாரணமாக, 0-29)632.ஐப் பெருக்க, முதலில் 29)632.ஐப் பெருக்கி 
928 என்ற விடையைப் பெறுகிறோம். 0.29, 32 ஆகியவற்றின் 
இலக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை--0--2-2; நழுவும் அளவுச் 

சட்டம் வலப்பக்கம் நீட்டிக் கொண்டிருப்பதால் £ 1 : பெருக்கற் 

பலனில் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை-2--1-13 ஆகவே, 

0.29)682--9.28 என்று பெறுகிறோம். இதுபோலவே, 4:68)46-4-- 
50-72 என்று காணலாம். 

மாதிரி 177 
நழுவுச் சட்டத்தின் துணையுடன் 95.256118-இன் மதிப்பைக் 

காண்க. 

10-ஐ 35.2.யுடன் பொருத்தி, காட்டியை 1130.க்கு நகர்த் 
துக, மயிர்க் கோட்டின் கீழ் 11அளவு கோலில் 3977 என்று கிடைக் 

கிறது. நழுவும் அளவுச் சட்டம் வலப்பக்கம் நீட்டியிருப்பதால் 

5 0-1, ஆகவே, பெருக்கற் பலனின் இலக்கங்கள் -2-3--1-4, 
ஆகவே, 

35-2113 =3977. 

மாதிரி 178 

. நழுவுச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி 124)42-26)6310-இன் 
மதிப்பைப் பெறுக. . 

1-யை 12419-யுடன் பொருத்தி, காட்டியை 2260-க்கு நகர்த்த 

வும். . இப்பொழுது . மயிர்க்கோட்டின் . கீழுள்ள 1)-யின் அளவுக் 
கோடுதான். 124)226-இன் பெருக்கற்பலனைக் கொடுக்கும். ஆனால், 
இப்பெருக்கற் பலன் நமக்கு வேண்டியதில்லை, .. ஆகவே, இந்த 

அளவுக் .கோட்டை அடுத்த பெருக்கலின் தொடக்கக். கோடாகக் 

கருதி. 10-யை மயிர்க் கோட்டுடன் பொருத்திப் பின்னர், காட்டியை. 
310க்கு. நகர்த்தவும். இப்பொழுது மயிர்க்கோட்டின் கீழேயுள்ள 
[9-பின்.. அளவு கோட்டிலிருந்து. 8687 என்று. கிடைக்கிறது. Qs
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தொடர் பெருக்கலின் போது, இரு பெருக்கல்களின் போதும் நழுவும் 

சட்டம் வலப்பக்கமே நீட்டிக்கொண்டிருப்பதால் 5 0-9, 
ஆகவே, பெருக்கற் பலனிலுள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை 
=3+1+43-—-2=5. ஆகவே, 

1242-26 x 3:0= 86870 

என்று தோராயமாகப் பெறுகிறோம். 

குறிப்பி: 310 என்ற எண்ணைப் பூச்சியத்தை 'நீக்கி 31 என்றே 
எடுத்துக் கொள்கிறோம். 

மாதிரி 179 

1-75)6550)686-இன் மதிப்பைக் காண்க, 

1 யை 1751)-யுடன் பொருத்தி, காட்டியை 55 க்கு நகர்த்த 

வும். பின்னர் 10-யைக் காட்டியின் கீழ்ப்பொருத்தவும். இப்பொழுது 

காட்டியை 86C-66 நகர்த்தினால் அது 19-அளவு கோலைத் தாண்டி 

வெளியே நிற்கும். ஆகவே, 10யை : 17519-யுடன் பொருத்தி, 

காட்டியை 550.க்கு நகர்த்திய பின் ம அளவு கோலின் வலப் பக்கக் 

குறியீட்டைக் காட்டியின் கீழ்ப் பொருத்தி, காட்டியை இடப்பக்கமாக 

நகர்த்தி 88-உடன் பொருத்தி, மயிர்க் கோட்டின் ee அளவு 

கோலில் பார்த்தால் 8278 என்று கிடைக்கும். 

காரணிகளின் மொத்த இலக்கங்கள் - 1--8-_2 «6 

2 ரே eed 

ஆகவே, பெருக்கற் பலனின் இலக்கங்கள் =5 

ஆகவே, 1.75 X 550 X BG = 82780. 

மாதிரி 180 

0:003 )623:4)6116)621-2)453.1)60.9.இன் மதிப்பைக். காண்க. 

1 யை 31)-யுடன் பொருத்துக. காட்டியை 234C.46 sats 
Bo பின் 10-யைக் காட்டியின் கீழே பொருத்தி, காட்டியை 
11௦0-க்கு நகர்த்தவும். இப்பொழுது காட்டியின் . கீழே D அளவு 
கோலில் 3)6234)6116-க்குரிய அளவு கோடு கிடைக்கிறது. பின்னர், 
1யைக் காட்டியின் கீழே பொருத்தி. காட்டியை 912.க்கு நகர்த்தி, 
மீண்டும் : 10-யைக்  .காட்டியின் கீழே பொருத்தி,  காட்டியை 

5310௨க்கு நகர்த்த வேண். டும்... மீண்டும் 10-யைக். காட்டியின் 
_ கீழேகொண்டு வந்து பொருத்தி, காட்டியை 90க்கு நகர்த்தினால், 
மயிர்க்கோட்டின் கீழே 19) அளவு கோலில் 8249 என்.று கிடைக்கும்.
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மேற்கூறப்பட்ட செயல்களில் டேயின் இடப்பக்கக் குறியீட்டைப் 

பொருத்த முடியாதபோது வலப்பக்கக் குறியீட்டைப் பொருத்த 
வேண்டுமென்பது தெரிந்ததே. இப்பொழுது, 

காரணிகளின் மொத்த இலக்கங்கள் ---2 --2-.53-.2-12-00 

at 

மூன்று பெருக்கல்களின்போது, நழுவும் சட்டம் வலப்பக்கம் 

நீட்டிக்கொண்டிருப்பதால் 5 (0-3. 

ஆகவே, பெருக்கற் பலனில் இலக்கங்கள் -7--3--4, 

ஆகவே, வேண்டிய பெருக்கற் பலன் - 6249, 

மாதிரி 181 

3:14)62:67%0. 002)60.312 6 98.2)6538-இன் மதிப்பைக் 

காண்க. (நழுவுச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தும் முறையை விளக்க 

வேண்டாம்.) 

காரணிகளின் மொத்த இலக்கங்கள் -1--1--2-0 42-35. 

9 கோ 

. பெருக்கற் பலனில் இலக்கங்கள் -5--2 3. 

ஆகவே, பெருக்குத் தொகை 2835-3, 

15.3.2 வகுத்தல் 

௨ஐ 3.-ஆல் வகுக்க வேண்டுமெனக் கொள்க. முதலில், 

காட்டியை x D.66 நகர்த்த வேண்டும். பின், 3 பேயைக் காட்டி 
யின் கீழே பொருத்தினால் 1 ேயின் கீழே 1)_யில் காணப்படும் அளவு 
தான் வேண்டிய ஈவு ஆகும். இதிலுள்ள இலக்கங்கள் - தொகுதி 

இலுள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை--பகுதி ஏ_யிலுள்ள 

இலக்கங்களின். எண்ணிக்கை + எத்தனை தடவைகள் நழுவும் 

சட்டம் வலப்பக்கம் நீட்டியிருந்தததோ அத்தனை ஒன்றுகள். 

நழுவும் சட்டம் வலப்பக்கம் $ (ட தடவைகள் வலப்பக்கம் நீட்டி 
யிருந்ததாகக் கொண்டால் ஈவிலுள்ள இலக்கங்களின். எண்ணிக்கை 
- தொகுதியிலுள்ள. இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை “பகுதியிலுள்ள 
இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை--2(டே ஆகும். 

மாதிரி 182 

3:17 
1.92 இன் மதிப்பைக் காண்க, 

காட்டியை 317D யுடன் பொருத்திப் பின்னர். 1920 யைக். 
காட்டியின் கீழே கொண்டு வந்து 1G aq நேர். யில் பார்த்தால் (த
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165 என்று கிடைக்கும். மேலும், நழுவும் சட்டம் வலப்பக்கம் நீட்டிக் 
கொண்டிருப்பதால் LCg= 1. 

.  mlesrar Gouéaniast =1—1+1=1. 

9.17 
Trop = 165 

மாதிரி 183 

— 6-28 27-5 
0-3331 x0-0031 இன் மதிப்பைக் க்கை 

முதலில் 6-28)627-5 இன் மதிப்பைக் காண்க. பெருக்கற் பலன் 
172-7 என்று கிடைக்கும், பின், 0-2351)60:0031 இன் மதிப்பைக் 
காண்க. பெருக்கற் பலன் 0-000729 என்று கிடைக்கும். இப்பொழுது 

1727ஐ 729 ஆல் வகுக்கவும். 1) யில் 2369 என்று கிடைக்கும். 

172.7 இல் உள்ள இலக்கங்கள் 3, 

0-000729 இல் உள்ள இலக்கங்கள் - --3. 
5-0 

பனம் இரு உள்ள இலக்கங்கள் -3-- (--3)--0 
0-000729 

=. 

172-7 

மாதிரி 184 

“இ:289226432. 
1095 -5029-]0 ௮ மதிப்பைக் காண்க. 

முதலில் காட்டியை 628 யுடன் பொருத்தி, 1095 பயைக் 

காட்டியின் கீழே கொண்டு வரவும். Cy=1 என்று காணலாம். 

இப்பொழுது, காட்டியை 10 க்கு நகர்த்தினால் 53% இன் மதிப்பை 

1) யில் காணலாம். ஆனால் அம்மதிப்புத் தேவையில்லையா தலால் 

காட்டியை அடுத்த எண் 8290 க்கு நகர்த்தவும். ஆனால் 
இப்பொழுது காட்டியின் மயிர்க்கோடு 19க்கு வெளியே யிருப்பதால், 
காட்டியை இடது. 10க்கு நகர்த்திப் பின் நழுவும் அளவுச் . 

சட்டத்தை இடப்புறமாக நகர்த்தி, வலது 10 யைக் காட்டியின் கீழே 
கொண்டு வரவும். இப்பொழுது காட்டியை 3220 க்கு நகர்த்தவும். 

பின்னர், 8960 யைக் காட்டியின் கீழே கொண்டு வந்து, காட்டியை 

4920 க்கு நகர்த்தவும். : ஆனால், காட்டியானது க்கு வெளியே
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இடப்பக்கமாக நீட்டியிருப்பதைப் பார்க்கலாம். ஆகவே, காட்டியை 

வலது 10 க்கு நகர்த்தி, நழுவும் சட்டத்தை இடது 16 காட்டியின் 

யின் கீழே வருமாறு நகர்த்த வேண்டும். இப்பொழுது காட்டியை 

4320 க்கு நகர்த்தவும். நகரும் அளவு கோல் வலப்பக்கமாக நீட்டி 
யிருப்பதால் 041 என்று கிடைக்கிறது. இறுதியாக, 2190 யைக் 

காட்டியின் கீழே கொண்டு வரவும். இப்பொழுது நழுவும் சட்டம் 

மீண்டும் வலப்பக்கம் நீட்டியிருப்பதால் 6-1 என்று கிடைக்கிறது. 

ஆகவே, $0;-1, 0-2 என்று கிடைக்கிறது. இப்பொழுது, 

| 0 யின் கீழே யின் அளவு 406 என்று கிடைக்கும். 

தொகுதியின் இலக்கங்கள் - 13-37 

பகுதியின் இலக்கங்கள் =4+3+41=8 

ஆகவே, விடையிலுள்ள இலக்கங்கள் -7--8--£0--10% 

=7—8—1+42 

௮0 

ஆகவே, விடை - 0408. 

15-3-3 தலைகீழ் மதிப்புக் காணல் 

எண்களின் தலைகீழ் மதிப்புக்களை நழுவுச் சட்டத்தின் உதவி 

யால் மிக எளிதாகப் பெறலாம். ஒரு எண்ணின் தலைகீழ் மதிப்பு 

என்பது 1ஐ அந்த எண்ணால் வகுத்துக் கிடைக்கப் பெறும் ஈவு 

ஆகும். ஆகவே, கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணுக்குரிய அளவு 
கோட்டை 11)யில் பொருத்தி, 10க்குக் கீழே மயில் பார்த்தால் 

அந்த எண்ணின் தலைகீழ் மதிப்புக் கிடைக்கும், தலைகீழ் மதிப்பின் 
இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையைப் பின்வருமாறு கணிக்க 

வேண்டும். ts? 

தலைகீழ் மதிப்பைக் காணும்போது, நழுவும் அளவுச் சட்டம் 
வலது அல்லது இடது ஆகிய எந்தப் பக்கம் நீட்டிக் கொண்டிருந் 
தாலும் ஒரே மதிப்புத்தான் கிடைக்கும். ஆகவே, தலைகீழ் மதிப்பின் 

இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையைப் பெற  1-இலிருந்து அந்த 

எண்ணின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையைக் கழிக்க வேண்டும். 

ஆனால், அந்த எண் 10, 100, 1000....... என்ற 10 இன் படிகளாக 
யிருப்பின் இந்த விதியைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. ஆனால் இவை 

களின் தலைகீழ் மதிப்புக்கள் முறையே 0.1, 0:01, 0,001....... என்று 
எளிதில் காணலாம்.
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மாதிரி 185 

2.5 இன் தலைகீழ் மதிப்பைக் காண்க. 

முதலில் 250 யை 11யுடன் பொருத்துக. இப்பொழுது 1௦ க்கு 

நேராகவுள்ள 1)யின் அளவு 4 என்று காண்கிறோம். ஆனால் தலைகீழ் 

மதிப்பிலள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை 1--1-0, 

] 
5.5 = OF 

15-3-4 வர்க்கமும், வர்க்க மூலமும் காணல் 

&,௰ என்ற அளவு கோல்களின் முக்கிய அளவுக் குறிகள் 0, D 

அளவு கோல்களின் முக்கிய அளவுக் குறிகளைப் போலவே 1, 2, 3, 

4 evi one என்று மடக்கையளவு தூரங்களில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். 

ஆனால், &: 8 யிலுள்ள ஒவ்வொரு முக்கிய இடைவெளியும் அதற்கு 

ஒத்த 6, யின் முக்கிய இடைவெளியிலுள்ள அளவு கோடுகளைப் 
போல் இருமடங்கு அளவு கோடுகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். 

ஆகவே, (0, 1) அளவு கோல்களில் 2 அங்குல தூரம் 1௦2 14 ஐக் குறிப் 
பிட்டால், &, 8 அளவு கோல்களில் அதே 2 அங்குல தூரம் 2 1௦2 11 
(அதாவது 1௦2 ]415) ஐக் குறிக்கும். ஆகவே, ஒரு எண் 6 அளவு 
கோலில் 1 0 யிலிருந்து 2 அங்குல தூரத்திலிருந்தால், .& அளவு 

கோலில் 1 & யிலிருந்து 2 அங்குல தூரத்திலுள்ள அளவு கோடு 

குறிக்கின்ற எண்தான் அந்த எண்ணின் வர்க்கமாகும். அதே போல், 

ஒரு எண் 2 அங்குல தூரத்தில் & யிலிருந்தால் அதே 2 அங்குல 
தூரத்தில் ப யேலுள்ள அளவு கோடு குறிக்கின்ற எண்தான் அந்த 

எண்ணின் வர்க்க மூலமாகும். ஆகவே, ஒரு எண்ணின் வர்க் 
கத்தைக் காண, 1)9-அளவு கோலில் அந்த எண்ணின் அளவுக் 
கோட்டின் மேல் காட்டியைப் பொருத்தி, அதற்கு நேர் & அளவு 

கோலிலுள்ள எண்ணைக் காண . வேண்டும். இது போன்று, ஒரு 

எண்ணின் வர்க்க மூலம் காண, &-அளவு கோலில் அந்த எண்ணின் 

- அளவுக் கோட்டின் மேல் காட்டியைப் பொருத்தி, அதற்கு நேர் 

1. அளவு கோலிலுள்ள எண்ணைக். காண. வேண்டும். : அதுவே 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள. எண்ணின் வர்க்க மூலமாகும். ஆனால், 

— A-garey Caredled 1, 2, 3,00, 9,1, 2, 3,000, 9, 1 storm இரண்டு. 

அளவு கோல்கள் இருப்பதைக் காணலாம். இவற்றை இடது அளவு 

கோல், வலது அளவு கோல் என்று அழைக்கலாம். ஆகவே, வர்க்க 
மூலம் காண வேண்டிய எண்ணின் இலக்கங்கள் இரட்டையெண் 

ணிக்கையிலிருந்தால் அந்த எண்ணின் வர்க்க மூலத்தை ஃ& யின் 

வலது அளவு கோலிலிருந்து. பெற வேண்டும். அந்த. எண்ணின் 
_-இலக்கங்களின் : எண்ணிக்கை ஒற்றை யெண்ணாயிருந்தால் வர்க்க 

மூலத்தை & யின் இடது அளவு கோலிலிருந்து பெற வேண்டும்,
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15-3-5 வர்க்கம், வர்க்கமூலம் ஆகியவற்றின் இலக்கங்களின் 
எண்ணிக்கையைக் காணல் 

ஒரு எண்ணின் வர்க்கம் & யின் வலது அளவு கோலில் காணப் 
பட்டால் அந்த வர்க்கத்தின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை - 25% 

அந்த எண்ணின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையாகும். அதாவது, 
3 என்பது அந்த எண்ணின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையையும் 

1 என்பது அதன் வர்க்கத்தின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையையும் 

குறிப்பிட்டால், 1)--2% ஆகும். ஆனால், அநீத எண்ணின் வர்க்கம் 
Awe இடது அளவு கோலில் காணப்பட்டால் D=2d—1 ஆகும். 
இதுபோன்று, வர்க்க மூலங்களின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையை 

யும் காணலாம். & யின் வலது அளவு கோலிலுள்ள எண்ணின் 

வர்க்க மூலத்தின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை ப ஆகும். 

& யின் இடது அளவு கோலிலுள்ள எண்ணின் வர்க்க மூலத்தின் 

இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை 0 வதம் ஆகும். 

மாதிரி 186 

26-54 இன் வர்க்க மூலம் காண்க. 

வலது 2654 இல் காட்டியைப் பொருத்தி அதற்கு நேர் 1) அளவு 

கோலில் ee 516 என்று கிடைக்கும். இங்கு 19 -2. (இரட்டை 
_D 

யெண்) . =e a [ ் 
26.5. 

ஃ 4/26-54-5.16 

மாதிரி 187 

4267-4 4 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

இலக்கங்கள் ஒற்றை யெண்ணிக்கையிலிருப்பதால் இடது 2674 

இல் காட்டியைப் பொருத்தி அதற்கு நேர் டியில் பார்த் தல் 1835 

கிடைக்கும். . இங்கு 1-3 (ஒற்றையெண்) 
உரல் 1 _ 

ட இகம் 

ஃு/267:4 16.35. 

மாதிரி 188 

(46-2) இன் மதிப்பைக் காண்க. 
காட்டியை 46.2 1) யில் பொருத்தி அதற்கு நேர். &யில் பார்த் - 

தால் வலது & யில் 2134 என்று கிடைக்கும். இங்கு 8-2; வர்க்கம் 
வலது &யில் கிடைப்பதால், 192 4-4, 

. (46.2) 2194 (தோராயமாக) 

st—30
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மாதிரி 189 
4/0:000227 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

0.000227 - 10-4562.27 

ஃ 4/ 0-000227 = 10-2 / 2-27. 

2:27 இல் 1)-1 (ஒற்றையெண்). ஆகவே, இடது 2274 யில் 
காட்டியைப் பொருத்தி அதற்கு நேர் டியில் பார்த்தால் 1505 
கிடைக்கும். 

D+1. 
mp =], 

2 

“YW 2-27= 1-505 

ஃ 40-000227 = 10 1-505=0-01505., 

15-3-6 முப்படியும் முப்படி மூலமும் காணல் 

1, பே அளவு கோல்கள் எண்களின் முப்படிகளையும், முப்படி 
மூலங்களையும் காணப் பயன்படுகின்றன. இவ்விரு அளவு கோல் 
களும் நழுவும் அளவுச் சட்டத்தின் மேலேயே அமைந்துள்ளன. ஒரு 
எண்ணின் முப்படியைக் காண பூயிலுள்ள அந்த எண்ணுக்குரிய 
அளவுக்குறியில் காட்டியைப் பொருத்தி, மயிர்க் கோட்டின் கீழ் 

அளவு கோலில் பார்த்தால், அந்த எண்ணின் முப்படி மதிப்புக் 
கிடைக்கும். இதுபோல், ஒரு எண்ணின் முப்படி மூலம் காண 
-அளவு கோலில் அந்த எண்ணுக்குரிய அளவுக்குறியில் 
காட்டியைப் பொருத்தி, மயிர்க் கோட்டின் கீழ் அளவு கோலில் 
பார்த்தால் அந்த எண்ணின் முப்படி மூலம் கிடைக்கும், முப்படி 
மூலத்திலுள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையைக் கீழ் ம்க்கண்டவாறு 

| mopar aaa. வேண்டும். 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை 
11 எனக் கொள்க, 

% 

முப்படி மூலத்தின் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை-ஈ எனக் கொள்க, 

24 -ஆனது. மூன்றின் மடங்கானால், உ 

ர்க i : N+] 
14 ஆனது மூன்றின் மடங்குக்கு 1 குறைவானால், ௩௮ ~ ட 

  

2 
N ஆனது மூன்றின் மடங்குக்கு 2 குறைவானால், உட்
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மாதிரி 190 

4 638 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

638 % யில் காட்டியைப் பொருத்தினால் மயிர்க் கோட்டின்கீழ் 

யில் 86 என்று கிடைக்கும். இங்கு 143 ௪1. 

ஃ 4638 =8-6 

மாதிரி 191 

(13.5)5 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

13-53 பயில் காட்டியைப் பொருத்தினால் மயிர்க் கோட்டின்கீழ் 

246 என்று கிடைக்கும். இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையைப் பழக் 
கத்தின் மூலம் நிர்ணயிக்க வேண்டும். இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை 
4 என்று அறிகிறோம். ஆகவே, 

(19.5) -2460 (தோராயமாக) 

மாதிரி 192 

4 0:00001228 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

0-00001228-- 10-6)12-28. 

9000001228 10-26 4 12.26. 

ஆகவே, 1228 ௩ட.யில் காட்டியைப் பொருத்தினால் 0.ஃயில் 2307 

என்று கிடைக்கிறது. இங்கு 1442 ,, ௦ ௯1 

12:28 - 2-307 

“ §0-00001228 = 10-* «2-307 

= 0-02307 ~ 

15.3.7 பின்னப் படிகளையும் பின்னப் படி மூலங்களையும் காணல் 

நகராச் சட்டத்தின் கழ் ஓரத்தில் ஒன்றன்கீழ் ஒன்றாக மூன்று 

வரிசைகளில் அமைந்துள்ள. 11, 11 17; அளவு கோல்களும், 
. இதேபோல் மேல் ஓரத்தில் மூன்று வரிசைகளில் அமைந்துள்ள 

110, 110 110 அளவு கோல்களும் எண்களின் பின்னப் 
படிகளையும் (12௨௦110021 powers), பின்னப் படி. மூலங்களையும் (0:2௦- 
tional roots) காணப் பயன்படுகின்றன. 1ஐவிட அதிகமான 
எண்களுக்கு 11, அளவு கோல்களையும், 1க்குக் குறைவான த௪ம 
பின்னங்களுக்கு LLO அளவு கோல்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும். 
11-அளவு கோல்களில், 1,1-இல் 1:01 முதல் 1:11 வரையுள்ள.
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எண்களும், 1,1,,-இல் 1-1 முதல் 3 வரையுள்ள எண்களும், 11-இல் 

2.5 முதல் 10 வரையுள்ள எண்களும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணுக்குரிய அளவு கோலை: மிக எளிதில் 

தெரிவு செய்து கொள்ளலாம். கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணுக்குரிய 

1,1. அளவு கோலில் அந்த எண்ணின் அளவு கோட்டுக்கு நேர் 

1 ேயைப் பொருத்தி, டேயில் அந்த எண்ணின் படியின் மதிப்பைக் 
குறிக்கும் அளவு கோட்டில் காட்டியைப் பொருத்தி, மயிர்க் 
கோட்டின்கீழ் . 11, அளவு. கோலில் அந்த எண்ணின் படியின் 

மதிப்பைக் கீழ்க்கண்டவாறு பெறலாம். 

8₹.இன் மதிப்பைக் காண வேண்டுமெனக் கொள்க. 

(1114 அக்கம். 

25%_இன் மதிப்பு ௨௨யைவிட அதிகமாகயிருக்கும். க்குரிய 

1,1, அளவு கோலில் 8௨-க்கு நேர் காட்டியைப் பொருத்தி, 1 0-யைக் 

காட்டியின்கீழ்க் கொண்டுவந்து, பின்னர், காட்டியை யில் உக்கு 

நகர்த்த வேண்டும். இப்பொழுது மயிர்க் கோடு ௨.க்கு வலப்பக்க 
மாகயிருந்தால், ௨-க்குரிய 11, அளவு கோலிலேயே மயிர்க் கோட்டின் 
கீழ் 25.இன் மதிப்புக் கிடைக்கும். ஆனால் மயிர்க் கோடு ௨.க்கு 

இடப்பக்கமாகயிருந்தால் உக்குரிய 1, அளவு கோலுக்கு அடுத்த 
மேல் வரிசை 17, அளவு கோலில் மயிர்க் கோட்டின்கீழ் 8₹-இன் 

மதிப்பைப் பெறலாம். 
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(3-75)? இன் மதிப்பைப் பெறுக. (சென்னை *64 செப்.) 

இங்கு 3:75 என்பது 11, அளவு கோலில் உள்ளது. ஆகவே, 

3-75 11-யில் காட்டியைப் பொருத்தி, 1 யைக் காட்டியின் கீழ்க் 

கொண்டுவந்து, பின்னர் காட்டியை 2:96 6-க்கு நகர்த்த வேண்டும். 
இப்பொழுது. மயிர்க் கோடு. 3:75 17-க்கு வலப்பக்கமாகவே 
யிருப்பதைக் காணலாம். ஆகவே, மயிர்க்  கோட்டின்கீழ் 17, 
அளவு கோலில் வேண்டிய மதிப்பு 50 என்று கிடைக்கிறது. 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணின் படியின் மதிப்பு 10க்கும்' 

1000க்கும் இடையேயிருப்பின், . படியின் மதிப்பு ]1க்கும் 10க்கு 
மிடையேயுள்ள மதிப்பாக மாறும் வண்ணம் தசம புள்ளியை 

வ் 

1 அல்லது இரண்டு இடங்களுக்கு இடப்பக்கமாக நகர்த்தி வைத்துக் ' 

கொண்டு மேற்கண்டவாறு செய்ய வேண்டும். பின்னர், sein 

புள்ளியைத் தள்ளிவைத்த இடங்களின்  எண்ணிக்கைக்குத் 
தக்கவாறு உக்குரிய 1,1, அளவு கோலுக்கு நேர் மேலே, அல்லது



t 
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அதற்கும் மேலேயுள்ள 3,4, அளவு கோலில் விடையைக் காண 

| வேண்டும். 
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(1.25)”5 இன் மதிப்பைப் பெறுக. 

2 என்பது 10க்கும் அதிகமாகயிருப்பதால் தசம புள்ளியை ஒரு 

இடம் இடப்பக்கமாகத் தள்ளிவைத்துப் படியின் மதிப்பை 2.5 என 

வைத்துக்கொள்க. இப்பொழுது,  காட்டியை 125171 இல் 
பொருத்தி, 1] ேயைக் காட்டியின் கீழ்க் கொண்டுவந்து, பின்னர், 

காட்டியை 2.5 0.க்கு நகர்த்தி, 1,1,)-க்கு ஒரு வரிசை மேலே 1,/[,ஃயில் 
(ஏனெனில் 25ஐ 1 தசம இடம் தள்ளிவைத்து 2-5 என்று மாற்றி 
யிருப்பதால்) விடையை 264 என்று பெறுகிறோம். 

| ஆகவே, ஆ = 964 (தோராயமாக), 

(ii) Ol < x 4 1 எனக் கொள்க. 

இப்போது 8௨ இன் மதிப்பு ௨யைவிடக் குறைவாகயிருக்கும். 

ப. ஆகவே, மயிர்க் கோடு உக்குரிய LL gray கோலில் ௨.-க்கு இடப் 
: பக்கமாகயிருந்தால், ஆதே LL அளவு கோலில் மயிர்க் கோட்டின் 

கீழ் விடையைப் பெறலாம். ஆனால், மயிர்க் கோடு உக்கு வலப் 

பக்கமாகயிருந்தால் அந்த 11, அளவு கோலுக்கு அடுத்து கீழேயுள்ள 

அளவு கோலில் மயிர்க் கோட்டின் கீழ் விடையைப் பெறலாம். 

1-இன் மதிப்பு 0:001 < x < 0-1 ஆகயிருந்தால், . ௩-இன் Bein 

புள்ளியை 0.1 4 % 4 ஆகயிருக்குமாறு ஒன்று அல்லது இரண்டு 
இடங்களுக்கு வலப்பக்கமாக நகர்த்தி, முன்போல் செய்து, த௪ம 

2 புள்ளியை நகர்த்திய இடங்களின் எண்ணிக்கைக்குத் தக்கவாறு 

உக்குரிய 17, அளவு கோலுக்கு நேர் கீழே அல்லது அதற்கும் 

கீழேயுள்ள அளவு கோலில் விடையைக் காணலாம், - 
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15) 18 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

2145 17..யில் காட்டியைப் பொருத்தி, 1 யைக் காட்டியின் 

கீழ்க் கொண்டுவந்து, பின்னர். காட்டியை 0:19 டேக்கு நகர்த்த 

் வேண்டும். ஆனால் டேயில் அளவுக் குறிகள் 1 இலிருந்து தொடங்கு 

வதால் 0:19. கிடையாது. இப்பொழுது மயிர்க். கோடு 11.யில் 
21.5க்கு. வலப்பக்கமிருப்பதைக் காணலாம். 19 என்பது 1க்கும் 

10க்குமிடையிலிருப்பதாலும், . மயிர்க் கோடு 21.5 11-க்கு. வலப் 

பக்கமிருப்பதாலும், (21 491 இன் மதிப்பை 1.7., அளவு கோலிலேயே 

மயிர்க் கோட்டின் கீழ்ப் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் 0:19 என்ற
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படியின் மதிப்பை ஒரு இடம் தசம புள்ளியை நகர்த்தி 1.9 என்று 

மாற்றியிருப்பதால் (21:5)”:” இன் மதிப்பை 1,1,3-க்கு அடுத்துக் கீழே 
யுள்ள 11 அளவு கோலில் மயிர்க் கோட்டின் கீழே காண 

வேண்டும். ஆகவே, 

(21.52: 1.76 என்று காணலாம். 
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(86-0) இன் மதிப்பைக் காண்க. 

முதலில் 0:062 இன் தசம புள்ளியை ஒரு இடம் வலப்பக்கம் 
நகர்த்தி 0:62 என்று மாற்றிக் கொள்ளவும். காட்டியை 86 1,£,-யில் 
பொருத்தி, 10-யைக் காட்டியின் கீழ்க் கொண்டு வரவும். 0.யில் 

0-62 இல்லையாகையால் காட்டியை 6-20.-க்கு நகர்த்த வேண்டும். 

ஆனால் 6.20 நகராச் சட்டத்திற்கு வெளியேயிருப்பதால் காட்டியை 
620க்கு நகர்த்த முடியாது. ஆகவே, இடது 10க்குப் பதிலாக 
வலது 10-யை காட்டியின் கீழ்க் கொண்டுவந்து, பின்னர் 
காட்டியை 6-20-க்கு நகர்த்தவும். இப்பொழுது மயிர்க் கோடு 86 
11-க்கு இடப்பக்கமாகயிருப்பதைக் காணலாம். ஆகவே, 

(86-0)°? இன் மதிப்பை 1,1.;-க்கு மேலேயிருக்கும் அளவு கோலில் 

பார்க்க வேண்டும். ஆனால் 0:-620.க்குப் பதிலாக 6:20 என்று 

மாற்றியிருப்பதால் (86-0)5” இன் மதிப்பை ஒரு வரிசை கீழேயுள்ள 

1 அளவு கோலில், அதாவது 71; அளவு கோலிலேயே பார்க்க 
வேண்டும். மேலும் 0:062 இன் தசம புள்ளியை ஒரு இடம் வலப் 
பக்கமாக நகர்த்தி 0:02 என்று மாற்றியிருப்பதால், 1,1,3-க்கு ஒரு 
வரிசை கீழேயுள்ள 1, அளவு கோலில் மயிர்க் கோட்டின் கீழ் 
விடையை 1:316 என்று காண்கிறோம். அதாவது, 

(86-0)?“053_ 1,818, 

(ili) a <1. 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணின் மதிப்பு 1க்கும் குறைவாக 
யிருந்தால், 1], அளவு கோல்களுக்குப் பதில் 1,1,0 அளவு கோல் 
களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். செய்முறைகளில் மாறுதல் எதுவும் 
இல்லை. 
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(0.953)5:5 இன் மதிப்பைக் காண்க. 

0:953 என்பது 1,1.0; அளவு கோலில் இருக்கிறது. ஆகவே, 
0953 11,0; இல் காட்டியைப் பொருத்தி 10-யைக் காட்டிக்குக்
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கீழ்க் கொண்டு வரவும். இப்பொழுது காட்டியை 5-62C_66 

நகர்த்த வேண்டும். ஆனால் 53-62 யானது நகராச் சட்டத்திற்கு 
வெளியேயிருப்பதால், காட்டியை 5:620.௩க்கு நகர்த்த முடியாது. 

ஆகவே. வலது 10-யைக் காட்டிக்குக் கீழ்க் கொண்டுவந்து, 
காட்டியை 5:62 0.க்கு நகர்த்தினால் மயிர்க் கோட்டின்கீழ் 1,1,0_ இல் 

விடை 0:763 என்று கிடைக்கும். 
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(0-875) இன் மதிப்பைக் காண்க. 

0-875 110, இல் காட்டியைப் பொருத்தி 10-யைக் காட்டியின் 

கீழ்க் கொண்டு வரவும். இப்பொழுது காட்டியை 2.50.க்கு நகர்த் 

தினால் 1,1,0, இல் மயிர்க் கோட்டின்கீழ் விடை 0:96715 என்று 
கிடைக்கிறது. 
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(0-656)? இன் மதிப்பைக் காண்க, 

டத வய | 
21.2 89-719 

0-656-46flu LLO அளவு கோலுக்கு முந்திய "அளவு கோலில் 

விடையைக் காணவேண்டும். 

0:656 11.0, இல் காட்டியைப் பொருத்தி, 2:12 யைக் காட்டி 

யின் கீழ்க்கொண்டு வந்து, பின்னர், காட்டியை 1 க்கு நகர்த்த 

வேண்டும். இப்பொழுது 11,0க்கு முந்திய 1,1,0, அளவு கோலில் 
மயிர்க் கோட்டின் கீழ் விடை 0:9803 என்று கிடைக்கிறது. 

என்று மாற்றி வகுத்தல் முறையைப் பின்பற்றி 

iv எதிரெண்படிகள் : (அதாவது 340) 

2221 ஆனால், 11-அளவு கோலைக் கொண்டு செயல்களைத் 

தொடங்கி, விடைகளை 171,-அளவு கோலுக்கு ஓத்த 1,1,0-அளவு 
கோலில் காணவேண்டும். ௨-:1 ஆனால், 11,0-அளவு கோலைக் 
கொண்டு தொடங்கி, விடைகளை 110-அளவு கோலுக்கு ஒத்த 
1,1.-அளவு கோலில் காணவேண்டும். 
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(1025): இன் மதிப்பைக் காண்க. 

11; அளவு கோலில் 1-025 இல் காட்டியைப் பொருத்தி, வலது 
1 ஹயேைக். காட்டியின் கீழ்க்கொண்டு வந்து, பின்னர் காட்டியை 
6 கக்கு நகர்த்தவும். இப்பொழுது . 1,1,0; இல் மயிர்க் கோட்டின் 
கீழ் 0-98525 என்று விடை கிடைக்கிறது.
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(0-925) 35/45 இன் மதிப்பைக் காண்க, 

0925 11.0; இல் காட்டியைப் பொருத்தி, 4-650யைக் காட்டி 
யின் கீழ்க்கொண்டு வந்து, பின்னர் காட்டியை 2-36க்கு நகர்த்தவும். 
இப்பொழுது 1, அளவு கோலில் மயிர்க் கோட்டின் கீழ் 10403 

என்று விடை கிடைக்கிறது. 
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5 ம ஆயு . 86-235 10-68 . 
நழுவுச் சட்டத்தின் உதவியால் “jee இன்: 

மதிப்பைக் காண்க, (சென்னை ”68 ஏப்.) 

காட்டியை 86.2 & யுடன் பொருத்தினால் மயிர்க்கோட்டின் கீழ் 
1 யில் 4 86.2 கிடைக்கும். இப்பொழுது 980 யைக் காட்டியின் 
கீழ்க் கொண்டு வந்து, காட்டியை 1 0க்கு நகர்த்தவும். இப்பொழுது 
நழுவும் சட்டம் இடப் பக்கமாக நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். மயிர்க் 

  

கோட்டின் கீழ் யில் படக இன் மதிப்புக் கிடைக்கும். இப்போது 

காட்டியை 35 க்கு நகர்த்தவும். மயிர்க் கோட்டின் கீழ் யில் 
WV 86.2 
55 6 35 இன் மதிப்புக் கிடைக்கும், இப்போது 57 0 யைக் 

காட்டியின் கீழ்க் கொண்டு வந்து, காட்டியை வலது 1 டுக்கு 

கர்த்தவும். மயிர்க் கோட்டின் கீழ் யில் 45:25 ஐ 
மதிப்புக் கிடைக்கும். இப்போது காட்டியை 1068 0க்கு நகர்த்த 
முடியாது. ஆகவே, 1 யைக் காட்டியின் கீழ்க் கொண்டுவந்து 
பின்னர் காட்டியை 1068 0க்கு நகர்த்தினால் மயிர்க் கோட்டின் கீழே 
மயில் 62 என்று கிடைக்கும். 

விடையிலுள்ள இலக்கங்கள் - (1 +2+2)—(2+2)—1=0. 

ஆகவே, விடை- 0:62. 
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V 18-7 14-6 
2-1 இன் மதிப்பைக் காண்க, 

... காட்டியை 18.7 &யுடன் பொருத்தி, 2:31 பேயைக் காட்டியின் 
கீழ்க் கொண்டு வந்து, (நழுவும் சட்டம் இடப்பக்கம் நீட்டியிருக்கும்)
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காட்டியை வலது 1 0க்கு நகர்த்தவும். காட்டியின் கீழ் யில் 

a இன் மதிப்புக் கிடைக்கும். இப்போது காட்டியை 14.6 க்கு 

- நகர்த்தவும். மயிர்க் கோட்டின் கீழ் 1) யில் 457 என்று கிடைக்கும். 

விடையிலுள்ள இலக்கங்கள் -(1--1)--1-] 

விடை 4.57 
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நழுவுச் சட்டத்தின் உதவியால் (1) 33-26, (14) ௩4 18 ஆகிய. 
சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும். (சென்னை ₹67 ஏப்., 65 செப்.) 

(i) ௩426. ஆகவே, காட்டியை 96 %₹ யில் பொருத்தினால் 
பெயில் விடை 2:96 என்று கிடைக்கும். அதாவது, x= 2-96. 

(1) 24-18 

2 18. 

காட்டியை 18 .&யில் பொருத்தினால் யில் Vf 18—4.24 என்று 
_ கிடைக்கும். அதாவது, 33-4.94, 

x = 4-24, 

இப்பொழுது, காட்டியை 4.24 யில் பொருத்தினால் 1 யில் விடை 
2-056 என்று கிடைக்கும். 

₹- 2058, 

1 5.3.8 திரிகோணக் கணித ofl él sr a cit (Trignometric ratios) 

மாதிரி 205. 

400 X sin 31° sin 75° 

sin 101° X sin 26° 

காட்டியை 31° S இல் பொருத்தி, டியில் மயிர்க் கோட்டின்: 
கீழ்ப் பார்த்தால் 5.15 என்று கிடைக்கும். இதை 10 ஆல் வகுக்க, 
812 310-515 என்று கிடைக்கும். | 

் இவ்வாறு 75°S, 79°S (=sin 101°), 9658. ஆகியவை ஒட் 
் வொன்றிலும் காட்டியைப் பொருத்தி, 1 யில் பார்த்தால் 9:66, 9.81, 
4.38 என்ற மதிப்புக்கள் கிடைக்கின்றன. இம் மதிப்புக்களை 10ஆல் 
UGH ST, sin 75° = 0-9.66, sin 101° = sin 79° =0-98], sin 26° =0-438 
என்று காண்கிறோம். 

400960 315568 75° _. 4000-515 x 0-966 
sin 101°Xsin 26° (0-981 X 0-438 

  இன் மதிப்பைக் காண்க. 
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இப்பொழுது 9.81 யை 419யில் பொருத்துக. (நழுவும் சட்டம் 
இடப்பக்கம் நீட்டுகிறது). .காட்டியை 5:15 க்கு நகர்த்தி, 4.96 
பயைக் காட்டியின் கீழ்க் கொண்டு வரவும். (மீண்டும் நழுவும் 

சட்டம் இடப்பக்கம் நீட்டுகிறது). இப்பொழுது காட்டியை 966 க்கு 
நகர்த்தி 1) யில் பார்த்தால் 463 கிடைக்கும். 

.... விடையிலுள்ள இலக்கங்கள் - (3--0-0)-(0--0)--0--3, 

alent = 463, 
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நழுவுச் சட்டத்தைப் பயன் படுத்தி 

tan 55° 3' X sin? 46° 8’ 

vy cos 54° 18! 
  இன் மதிப்பைக் காண்க, 

(சென்னை ?70 ஏப்.) ' 

1.அளவு கோலில் 4௨% ரி இன் மதிப்பு 5.5?-:9-₹45”க்கும் ௦௦% 8 

இன் மதிப்பு 45” ரி 4 8457க்கும்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். 

] 6 Of a. ய ச க . ச ஆகவே, tan 55° 2 அநு என்று மாற்றி மதிப்பைக் காண 

வேண்டும். 

காட்டியை 55” 3! 1 யில் பொருத்தி 1) யில் கிடைக்கும் 6.98ஐ 

10 ஆல் வகுத்தால் 

tan 55° 3! = ௯ என்று கிடைக்கிறது. இப்பொழுது 

காட்டியை 46“8!8.இல் பொருத்தி &-யில் கிடைக்கும் 52-ஐ 100-ஆல் 
வகுக்க 8103 468-052 என்று கிடைக்கிறது. காட்டியை 541818 
இல் பொருத்தி 19.யில் கிடைக்கும் 5-85.ஐ 10-ஆல் ..வகுக்க 
௦௦ 5418-0585 என்று கிடைக்கிறது. பின்னர், காட்டியை 595 
பில் பொருத்தி 1)-யில் பார்க்க 765 கிடைக்கிறது. இலக்கங்களின் 

எண்ணிக்கையைக் கணக்கிட்டால் 4 ௦௦8 54181 3] 0.585- 0.765 
என்று கிடைக்கிறது. | 

_ tan 5353! 6812 4658! 0.52 

4005 54516! ~~ 0-698 0-765 

இப்பொழுது 698 (யில் 52-யைப் பொருத்தி (நழுவும் சட்டம் 
"இடப்பக்கம் நீட்டுகிறது) வலது 10.க்குக் காட்டியை நகர்த்தி 765 

- பேயைக் காட்டிக்குக் கீழே கொண்டு வந்து, (நழுவும் சட்டம் இடப்
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பக்கம் நீட்டுகிறது) காட்டியை வலது 10-க்கு நகர்த்தி 1.யில் 

பார்த்தால் 974 கிடைக்கும். 

விடையிலுள்ள இலக்கங்கள் -0--0-0. 

விடை - 0:974, 

15.4. சமன்பாடுகளின் தீர்வுகள் 

மாதிரி 207 

33-40 என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவும். 

x?1+2x=—4 

6} Reece 
x 

சமன்பாட்டை இவ்வாறு மாற்றியபின் வலது 10யை 41) 

யுடன் பொறுத்துக. (இடது 10-யை 41ஃயுடன் பொருத்தி விடை 
காண முடியாது). மயிர்க் கோட்டின் கீழே 19-யின் அளவுக் குறி 

யுடன் இன் குணகமாகிய 2ஜைக் கூட்டினால் மயிர்க்கோட்டின் கீழ் 

01..இன் அளவுக் குறிக்குச் சமமாகும் வண்ணம் காட்டியை நகர்த்த 
வும். இப்பொழுது .யில் 1-235 என்று கிடைக்கிறது. 

". 201235 என்பது ஒரு மூலமாகும். 

ஆனால் இரண்டு மூலங்களின் கூட்டுத்தொகை 

31-39 எ 2 

x= —2—x, 

= —2—]-235 

= — 3.235, 

ஆகவே, சமன்பாட்டின் மூலங்கள் : 1-235, —3-235 
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xX948x4+4=0 mS Staaaun. 
x°+8x= 4 (எதிரெண்) 

ஆகவே, 4 (20-33-8240 இல் 2ஐஐ--%ஆக மாற்றவும் 
ம (2) 3304-0 ... 

4 
ம் 6-2 

x 

இச்சமன்பாட்டின் மூலங்களின் எதிர் எண் மதிப்புக்கள் தாம் 

வேண்டிய மூலங்களாகும்.
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10-யை 4_யுடன் பொருத்துக. மயிர்க்கோட்டின் கீழேயுள்ள 
1_யின் அளவை 8.லிருந்து கழித்தால். 01-இன் அளவுக்குச் சமமாக 
யிருக்குமாறு காட்டியை நகர்த்தவும். இப்பொழுது 1)-யில் 7.46 
என்று கிடைக்கிறது. ஆகவே, 

%2--8%-40 இன் ஒரு மூலம் 74-46. 

இருமூலங்களின் மொத்தம்--8 

இர்ண்டாவது மூலம் =8—7-46=0-54. 

%. 3-4 0 இன் மூலங்கள் :- 7:46, 054, 

மாதிரி 209 

3:3--2%--5ஐத் தீர்க்கவும். 

சமன்பாட்டை x2+2 =2 என்று எழுதவும். 

வலது 10-யை 51.யுடன் பொருத்துக. &.ஃயின் அளவு--2--071. 
இன் அளவு இருக்குமாறு காட்டியை நகர்த்தவும். இப்பொழுது 

காட்டியின் கீழே 1)-யின் அளவு 1:325 என்று கிடைக்கும். 

உ மோ1325 என்பது ஒரு மூலமாகும். மற்ற இரு மூலங்களும் 
கற்பனை யான வை. 
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833-421 94-4-0 ஐத் தீர்க்கவும். (சென்னை 62 ஏப்.) 
மிய) கபி). 420, 

இச்சமன்பாட்டிற்கு நேர் மூலம் கிடையாது. ஆகவே, 3%-ஐ-- 35 

ஆக மாற்றி வந்த சமன்பாட்டின் நேர் மூலத்தைக் காணவும். 

f (—x) =3x3—4x2+43x—4=0 

மூலத்தை $ குறைத்து இரண்டாவது உறுப்பை நீக்கவும். 

இப்பொழுது மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு. 

33 776 நட படத்தை Be h. 3x +5 X— TB 0 ஆகும் 

அதாவது, 8-1-0.41--7-06-0. 

இதன் நேர் மூலம் 0.க்கும் 1-க்கும் இடையேயிருப்பதால் நழுவுச் 
சட்டத்தைக் கொண்டு அதைக் காண முடியாது. : ஆகவே, 

மூலத்தை இரண்டு மடங்காக்கிச் சமன்பாட்டை மாற்றவும். எனவே, 

52% என்று பிரதியிடவும். 

y> . 0-41 
| gorge rT Me.
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அதாவது, 38-16: 848 

கட்டப் 

இப்பொழுது, வலது 1 யை 8:48.யுடன் பொருத்தி, யின் 

அளவு-1-64-01-இன் அளவு இருக்குமாறு காட்டியை நகர்த்தி 
யில் பார்க்க 1:775 கிடைக்கிறது. . 

ஆகவே, $7-1:775. 

் x=. =0-8875. 

‘ £ (—x)=0-Q)or epeorh = 0-8875 + = 1-3319. 

ஃ மீ(9-0-இன் மூலம் - --1-3319. 

  

பயிற்சி 29 

கீழ்க்கண்டவற்றின் மதிப்புக்களை நழுவுச் சட்டத்தின் உதவியால் காண்க : 

| 6888 x 80 9 -25x (21-63)? 

* “Tix 54 . 6-45 

3 1239-4 3-12XV 70-35 
18-73 * (6-231)? 

145-6 %25X8-67 உ இரத 
a enter . 12. 8 

5. 67x43 af 2-2 

வரத 3/16 54. x 76+: த் 18-7x 3/ 14-6 | g, 3335407634 
2-31 (29-4) 

9 6-25 x (21-6391 10 V2.47/6 +33 

* (4-278 * (245) | 

பூ, 16:8x Sin 35° 1, Sin 48°x cos 70° 
* Eos 70° ‘ 5 Sin 50° 

13, 23:2 xtan 58° 12-9x Sin 54° 
* Sin 43°x cos 56° _ * “tan 12° x cos 38° 

15, 36:3xSin 47° ப 
.. 19.20 

கீழ்க்காணும் சமன்பாடுகளை நழுவுச் சட்டத்தின் உதவியால் தீர்க்கவும். 

16. 22111 19. ௧4௬86 டக 

18. 38--9.1522-8.2620........ (சென்னை 61 ஏப்.) 

19. 253-321. 18%-27-0 (சென்னை 62 ஏப்.) 

20. 8411864200... (சென்னை 166 செப்.) 66 செப்.)



16. நேரமவரையம் 

(Nomogram) 

வரைபட முறையில் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் முறைகளைப் 
பற்றி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் விரிவாகப் பார்த்தோம். 
ஆனால் அம்முறைகளிலெல்லாம் ஒவ்வொரு சமன் பாட்டிற்கும் அதற் 
கென ஒரு வரைபடம் வரைந்து அதன்மூலம் அதன் தீர்வுகளைக் 
கண்டோம். ஆனால் நேமவரைய முறையென்பது இம்முறைகளுக்குச் 
சற்று மாறுபட்டது. இம்முறையில் ஒரே வகையைச் சார்ந்த சமன் 
பாடுகள் யாவற்றையும் ஒரே வரைபடத்தின் மூலம் தீர்த்து விடலாம். 
உதாரணமாக, 

2x2+6x — 7=0 

என்ற சமன்பாட்டை வரைபட முறையில் பின்வருமாறு தீர்க்கலாம். 

9--20--6%-- 7. எனக் கொண்டு, இதன் வளைவை ஒரு வரை 
படத் தாளில் வரைந்து வளைவு அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளின் x 
அச்சுத் தூரங்களிலிருந்து தீர்வுகளைப் பெறுகிறோம். இதே சமன் 
பாட்டை வரைபட முறையில் பின்வருமாறும் தீர்க்கலாம். 

சமன்பாட்டை x2-+-(x+3)* = 16 erer எழுதி, 343 என்று 
பிரதியிட, 22-37” - 4. என்ற வட்டத்தின் சமன்பாடு கிடைக் 
கிறது. இந்த வட்டத்தையும், 7-3 என்ற நேர் கோட்டையும் 
ஒரே வரைபடத்தில் வரைந்தால், நேர்கோடு வட்டத்தை வெட்டும் 
புள்ளிகளின் 3-அச்சுத் தூரங்களிலிருந்து மூலங்களைப் பெறலாம். 

மேற்கண்ட வரைபட முறைகளில் ஒவ்வொரு 'சமன்பாட்டைத் 
தீர்ப்பதற்கும் அதற்குரிய வரைபடத்தை வரைந்துதான் தீர்க்க 
முடியும். ஒரு இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கென வரைந்த வரைபடத்தி 
லிருந்து இன்னொரு. இருபடிச் .சமன்பாட்டைத் தீர்க்க முடியாது. 
ஆகவே, இத்தகைய முறைகள் . யாவும் அவ்வளவு பயனுடையன
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வாக யில்லை. ஆனால், ஒரே வகையைச் சார்ந்த சமன்பாடுகள் 
யாவற்றையும் ஒரே வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்கும் முறை 

யொன்று உள்ளது. இம்முறைதான் நேமவரைய முறை (Nomogra- 

டி) என்று வழங்கப்படுகிறது. இம்முறையில் பயன் படுத்தப்படு 
கின்ற அந்த பொதுவான வரைபடம் நேமவரையம் (180௦100312) 

என்று அழைக்கப்படுகின் றது. 

16-1 சார்பளவு கோல்கள் (171101100௨! 50815) 

நேம வரைபட முறையில் ஒரு சமன்பாட்டுக்குரிய நேம 

வரையத்தை வரைய நாம் சார்பளவை என்று சொல்லப்படுகின் ற 

அளவுகோலைப் பயன் படுத்துகின்றோம். இந்தச் சார்பளவு கோலில் 

சார்பலன்களுக்குப் பதிலாக அவைகளுக்குரிய மாறிகளின் மதிப்புக் 

கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். அதாவது, அளவு கோலில் சார்பலன் 

களின் மதிப்புக்களுக்குரிய புள்ளிகளைக் குறித்து, அப்புள்ளிகளில் 

அச்சார்பலன்் களுக்குரிய மாறியின் மதிப்புக்கள் குறிக்கப்படுகின் றன. 

எடுத்துக்காட்டாக, 

310210 % என்ற சார்புக்குரிய சார்பளவு கோலைக் கீழ்க்கண்ட 

வாறு அமைக்கவேண்டும். 8-1 முதல் ௨௪-10 வரையுள்ள மதிப்புக் 

'களுக்குரிய சார்பளவு கோலை அமைக்க 1, 2, 3, ....... 10 க்குரிய 
$ இன் மதிப்புக்களை முதலில் கணக்கிடவேண்டும். (மதிப்புக்களை 
இரண்டு தசம இடங்களுக்குக் கணக்கிடுக) . 

1 2 3 4 a 6 7 8 a 10 an 
x: 

vi. 0 0-30 0-48 0:60 0:70 0.78 0.05 090 095 1 

  

{ 
      

Lee Peres basknil ப ட ப ப) 

படம் 19 

மடக்கை அளவு கோல், சார்பளவு கோல் 

ஒரு நேர்க்கோடு வரைந்து அதில் ஆரம்பப் புள்ளியைக் குறித்து 
அதில் 1 என்று எழுதுக. 1 அலகு-5 அங்குலம் என்று எடுத்துக் 
கொண்டால், ஆரம்பப். புள்ளியிலிருந்து 0:30 அலகு (1.57) 
தூரத்தில் 2 என்று குறிக்கவேண்டும். இதுபோல் ஆரம்பப் புள்ளி 
யிலிருந்து 0-48 அலகு (2:41) தூரத்தில் 3 என்று குறிக்கவேண்டும். 
இவ்வாறு, ஆரம்பப் புள்ளியிலிருந்து 0.60, .0.70, 0.78, 0.85, 090,
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0:95, 1 அலகுகள் (அதாவது 3”, 3:5”, 3-9”, 4:25”, 457) 4757) நற) 
தூரங்களில் முறையே 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 என்ற புள்ளிகளைக் குறிக்க 
வேண்டும். இவ்வாறு கிடைக்கப்பெறும் அளவுகோலுக்குப் பெயர் 
தான் சார்பளவு கோல். இது ஒரு மடக்கையளவு கோல். ஆகவே, 

தழுவுச் சட்டத்திலுள்ள 6, 1) அளவு கோல்கள் சார்பளவு கோல் 

களாகும். மேற்கண்ட சார்பளவு கோலில் ஆரம்பப் புள்ளியாகிய 

1 இலிரூந்து ஏதாவது ஒரு அளவுக்குறியின் தூரம் அந்த அளவுக் 
குறியின் மடக்கைக்கு விகித சமத்தில் (120001110021) இருக்கும், 

அதாவது 1 இலிருந்து 4 என்ற அளவுக்குறியின் தூரம் 1௦8; 4 க்கு 
விகித சமத்திலிருக்கும். 1௦2 1-0 ஆகையால், இந்த தூரத்தை 

(௦20 4--1௦80 1) க்கு'.விகித சமத்திலிருக்கும் என்றும் சொல்லலாம். 

அதாவது, ஆரம்பப் புள்ளியை 3 என்று குறித்தால், ;-இலிருந்து 

P என்ற அளவுக் குறியின் தூரம் (1௦80 -- 10810 %,) க்கு விகித 
சமத்திலிருக்கும். 3;-இலிருந்து ற-க்குள்ள தூரத்தை 1 என்று 
குறித்தால், 

1-7 (1௦20 ற -- 1௦8 x) 

என்று எழுதலாம். இதில் 4 என்பது ஒரு மாறிலியாகும், பொது. 
வாக, 371020 என்ற சார்புக்குப் பதிலாக, ரூ.700) என்ற 
சார்பினை எடுத்துக்கொள்வோம். % இன் மதிப்பு 3 முதல் 39 வரை 
மாறுவதாகக் கொள்வோம். ஆகவே, சார்பின் குறைந்த மதிப்பு 
f (x1) ஆகும்; அதிகமான மதிப்பு £(xXo) BO. x, SG 1 dG 
முள்ள தாரத்தை 1 எனக் கொள்வோம். இப்பொழுது 3; இலிருந்து 
9 வரையுள்ள தூரம் [1(3)--1(8)] க்கு விகித சமத்திலிருக்கும். 

அதாவது, 

18% [1() 1 வே] 
இங்கு * என்பது ஒரு மாறிலியாகும். இது அச்சார்பின் அளவை 
யெண் (80816 000108) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆகவே, 

[ 

~ -£(X2) —f (x1) 

அதாவது, . 

a 

அளவு கோலின் நீளம் 
சார்பின் அதிகமான மதிப்பு--குறைந்த மதிப்பு 

மேற்கூறப்பட்ட மடக்கைச் சார்பளவு கோலில், 

_ ட் 5 

a Jogu 10-—log,o1 10 

  
அள வையெண் 

  5 ஆகும். 

வரைபடத்தில். சார்பளவு கோலைப் பயன் படுத்தும்போது 
சார்பலன்களை இந்த அளவையெண்ணுல் பெருக்கி வரும் மதிப்புக் :
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.களை வரைபடத்தாளில் குறிக்கவேண்டும். மேற்கூறப்பட்ட மடக்கை 

யளவு கோலை வரையும்போது 0-30, 0-48, 0-60, ......௨... ஆகிய 
சார்பலன்கஸக் குறிக்க இவற்றை அளவையெண்ணுகிய 5 ஆல் 

பெருக்கி வரும் மதிப்புக்களாகிய 1.3”, 2.4”, 3*, caves ஆகிய தூரங் 

களில் 2, 3, 4, 4 என்ற புள்ளிகள் குறிக்கப்பட்டன என்பதைக் 

கவனித்திருக்கலாம். ஆகவே, சார்பளவு கோலில் ஆரம்பப் புள்ளி 

யிலிருந்து ஏதாவது ஒரு புள்ளியின் தூரம் - அளவையெண் Xx 

அப்புள்ளியின் சார்பலன் என்று அறிகிறோம். தூரத்தை 7 எனக் 

கொண்டால் இத்தொடர்பை 

y=a f (x) 

என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் குறிப்பிடலாம். இச்சமன்பாட்டிற்குக் 

** குறிக்கும் சமன்பாடு ?? (11௦11102 60081௦) என்று பெயர். 

1 6-2 இணையளவை நேமவரையம் (௫லா3ி16] 50216 %10000லாடு 

11, 11 என்பவற்றைச் சார்புகளாகக் கொண்ட %, 9, 2 என்ற 

மாறிகளைக் கருதுக. இம்மூன்று சார்புகளும் 

1 941௨0) “5 (2) 

- என்ற சார்புத் தொடர்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ள தாகக் கொள்வோம். 

இந்தச் சார்புத் தொடர்புக்கு மூன்று இணை நேர்கோடுகளாலான 
தேமவரையம் வரையும் முறையைக் காண்போம். 

X, Y ஆகிய மாறிகளின் சார்பலன்களை முறையே 4, டி நீளங் 
ககயுடைய இணை நேர்கோடுகளில் (௨, ஐ), (7, 42) ஆகிய இடை 

வெளி வீச்சுக்களில் குறிப்பதாகக் கொள்வோம். இவ்விரு நேர்கோடு 

களுக்கும் முறையே . அளவுகோல் (%.80816), 4-அளவுகோல் 

(7-80816) என்று பெயர், 2௨,4 ஆகியவற்றின் அளவையெண்கள் 
முறையே Ay Ag என்றால், 

ப ப ட ட ட. a fa 
* By (2) — Fi 1)” “Fe (ya) — fa (ri) 

என்ற தொடர்புகளிலிருந்து 41, 4,” ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களைப் 
பெறலாம். 

ay 

22, 3 என்ற அளவு கோல்களை 8 என்ற ஏதாவது ஒரு இடை 
வெளியில் இணை: கேரடுகளாக எடுத்துக் கொள்க. 

4171 (9) ம] 1௨0) 

“என்பன முறையே ௩,353 ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் சமன்பாடுகள் 
ஈனக் கொள்க. 9 என்பது 2-அளவு கோலின்' அளவை யெண் 
ணென்றுல், நாம் 1, இன் மதிப்பையும், 2, ர அளவு கோல்களுக்கு 

எ-31
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எந்தப் பக்கத்தில் எவ்வளவு தூரத்தில் 2-அளவு கோல் அமைந் 
துள்ளது என்பதையும் காண வேண்டும், 

2-அளவு கோலைக் குறிக்கும் சமன்பாட்டை 7, (2) எனக் 

கொள்க. ௪-அளவு கோல், x,y அளவு கோல்களுக்கிடையே 
் அமைந்துள்ளதாகக் கொள்வோம். &, . அளவு கோல்களின் 
ஆரம்பப் புள்ளிகளை %, 0 எனக் குறிப்பிடுவோம். 7, 0).ஐச் சேர்க் 

கும் நேர்கோடு 2-அளவு கோலை % என்ற புள்ளியில் வெட்டு 

வதாகக் கொள்வோம். &%-ஐ 2-அளவு கோலின் ஆரம்பப் புள்ளி 

யாகக் கொள்வோம். இம் மூன்று புள்ளிகளும் அமைந்திருக்கின்ற 

௩0௦, என்ற நேர் கோட்டிற்கு அடிக்கோடு (1256 1106) என்று 

பெயர். 

அளக 

  

  

        

xX 4a 2 o த 

அளவுகோல் அளவுகோல் அளவுகோல் 

ட் 

A a N 

B b M 

அழக்கோடூ 

P R a 

படம் 20 

3, அளவு கோல்களில் முறையே 1,, 4 என்ற புள்ளிகளை ம: (x), 

v=f, (y) என்ற தூரங்களில் குறித்துக் கொள்க, 1, 14 ஐ' ஒரு.நேர்.' 
' கோட்டினால் சேர்க்கவும், இந்த நேர் கோடு. உ.-அளவு Gare: 
வெட்டும் புள்ளியை 11 என்று குறிக்கவும். ஆகவே, 

ட் Pine t f, (x) 5 QOM= Ve dg fj (y). 

கட
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இப்பொழுது, % 74- /-ய (2) இன் மதிப்பைக் காணா 
வேண்டும். 

~ NALPL,MBINR ays. 
AN=a, BM=b எனக் கொள்க. 

Q@uourdgs ALAN Il ANBM 

  

    

ge வ 
“AN” BM 

ee 
அதாவது, a" 

u, view ,w_ w(atb) 
a. a bab 

Ay fy (x) Aa fal(y) ag f3 (2) 
ah one at. b - ab/(a +b) 

5 : அமை ௨ ட ab ட Ay Ag 
இங்கு உரை தபூ 2] jg = a+b = tae 

Ay f, (x) + Ag fo (y) A3 fs (z) 

Ay Ag Ag 

என்று கிடைக்கிறது. அதாவது, 

fy (x) +fe (y)=fs (z) 
9.இன் மதிப்பு a1, dq ஆகியவற்றின் மதிப்புக்களிலிருந்து கிடைப் 
பதால் -அளவு கோலின் அளவுக் குறிகளை எளிதில். குறிக்கலாம். 
மேலும் அளவு கோலிலிருந்து 2-அளவு கோல் ௨ அலகு தூரத்தில் 
உள்ளது. 3, * அளவு கோல்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் 8-5. 
ஆகவே, %-அளவு கோலிலிருந்து 2-அளவு கோலின் தூரம் 8 

a 
arin (a+b) 

a 

~ atb- d 

ay படா ன் -d- ம், டந்த அடு! 

எனக்கொண்டால், 
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8-4 1 git 14 என்ற சமன்பாட்டில் 1 இன் மதிப்பு 245 

முதல் 6.0 ட £ இன் மதிப்பு 23 முதல் 36 வரையும் மாறுகிற 
தென்றால், அச்சமன்பாட்டின் தேம வரையத்தை: வரைக, 

(சென்னை *61 ஏப்.)



did 
எண்சார் கணி தவியல் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை 

S=1-2 F+(0-25 /-+0-14) 

என்று எழுதிக் கொள்க, 

1, 8, 5 ஆகிய அளவு கோல்களின் அளவை யெண்களை 
முறையே 41, 4 45 எனக்-கொள்க. ஆகவே, இந்த அளவு கோல் 

களைக் குறிக்கும் சமன்பாடுகள் முறையே | 

௨-4) (12), 8-1 (0:25 740:14)) w= dy S என்று கொள்ள லாம். 17, சீ அளவு கோல்களின் நீளங்களை முறையே /1, 19 எனக் 
கொள்க, ஆகவே, 

i. _ 
“a= T2612 (25) ~ 4.2 

ly 
ls 

ety, Aa (9-25 (86) 0-14] — [0-25 (95)H0-14] ~ 75 

  

  

ஆகவே, [14.2 செமீ. lg=11 Oe.8., ster எடுத்துக் கொண்டால் 

1-1; 2-4 என்று கிடைக்கும், 

ப. இது க 
ee a3g= rr 5 =: 0-8 

BaGn, Fi1,S gra, Carcdatrés குறிக்கும் சமன்பாடுகள் 
முறையே 

u=1-2F; v=4 (0-25 £+0-14)=/+0.56, w=0-8 § ஆகும், 

1, அளவு கோல்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் 41 க்் செ.மீ, 
இருக்குமாறு 17, / அளவு கோல்களை 1, 00: என்ற இரு இணை... 
கோடுகளாக வரைந்து கொள்க. 8.-அளவு கோல் 1/_அளவு கோலி 
லிருந்து, 

ay a தகு aay d= FH] Oe. uh, 

தூரத்தில் அமைந்துள்ள இணை கோடாகும். 2 ஐச் சேர்த்து, 
யிலிருந்து 1 செ.மீ. தூரத்தில் % என்ற புள்ளியைக் குறித்து 8: 

என்ற இணைகோடு வரையவும், 

இப்பொழுது, 7-2.5, /-25 ஆகயிருக்கும் போது, 
5௩12 24)40:25 (25) 0.14 

7 = 9.39, | 
ஆகவே, 2, 0) & என்ற ஆரம்பப் புள்ளிகளின் குறியீடுகள். 
முறையே 25, 25, 9:39. ஆகும்.
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42 செ. மீ, நீளமுள்ள 2%' என்ற 1 அளவு கோல் ?.5 முதல் 
6-0 வரையுள்ள 11.அளவுக் குறிகளைக் குறிக்கிறது, ஆகவே, இந்த 
அளவு கோலில் 3:0, 4-0, 5.0.....என்ற அளவுக் குறிகளை 

1'. இலிருந்து முறையே 
12 (3--2.-5)-0% செ.மீ., 

12 (42.5) 1.8 செ.மீ., 

1-2 (5—2-5)=3-0 செ.மீ, 

ஆகிய தூரங்களில் குறிக்கவும். இதுபோல், 00! என்ற 7-அளவு 
கோல் 25 முதல் 36 வரையுள்ள அளவுக் குறிகளைக் குறிக்கிறது. 
ஆகவே, இந்த அளவு கோலில், 26, 27,98............. என்ற அளவுக் 

குறிகளை (-இலிருந்து முறையே 

(36-0-56)-- (25-0-56) -1 செ.மீ., 

(27-+-0-56) — (2540-55) =2 @e.uf., 

(26--0-56)--(25-0.56) -3 செ.மீ., 

566 ௦௦௪ OOF RHE SES OOS Sat oe 99% ௨௨௨ ௧௪௦ 2௨௭ 269 5,5 ௦௪௨ 

ஆகிய தூரங்களில் குறிக்கவும். ௩%௩' என்ற அளவு கோல் 9.89 
இலிருந்து தொடங்குகிறது. இதைக் குறிக்கும் சமன்பாடு ூ--0,8 8. 
ஆகவே, இந்த அளவு கோலில் 10, 11, 12,...... என்ற அளவுக் 

குறிகளை ₹-இலிருந்து முறையே 

08 (10-9.59)-0.468 செ.மீ., 

0-8 (11--9.39)-1.288 செ.மீ., 

05 (12--9.39)-2.088 செ.மீ, 

ஆகிய தூரங்களில் குறிக்கவும். இவ்வாறு கிடைக்கப் பெறும் படம் 
தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் நேம வரையமாகும், 

1), /, 5 ஆகியவற்றுள் ஏதாவது இரண்டினுடைய மதிப்புக்கள் 
கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், மூன்றாவதின் ம்திப்பை . இந்த நேம வரை 
யத்தின் மூலம் கீழ்க்கண்டவாறு காணலாம், 

எடுத்துக்காட்டாக, 1-5, /-28.க்குரிய 8-இன் மதிப்பைக் காண, 
1 அளவு கோலிலுள்ள 5 என்ற. அளவுக் குறியையும் / அளவு 
கோலிலுள்ள 28 என்ற அளவுக் குறியையும் ஒரு நேர். கோட்டினால் 
சேர்க்க வேண்டும். . இந்த நேர் கோடு 8 அளவு கோலை வெட்டும் 
புள்ளியின் அளவுக் குறியிலிருந்து 5-இன் மதிப்பு 13:1 என்று 
கிடைக்கிறது,



 
 

ர் கணிதவியல் எண்சா   

 
 

 
 

 
 

9° 
GS 

+e 
sce 

te 
tt 

of 
62 

et 
lt 

9
 

| 
ட் 

| 
| 

| 
L
d
 

| 
| 

| 
| 

௧
௩
 

09119ற(019(ஓ 
- 

7 
் t 

ட க
 Gis 

| 
6a 

81 

் 
6 

{ i i 

ot 
6b 

St 
2b 

Ob 
Gb 

+ 
ie 

ze 
ow. 

ot 
qauegtousige 

-
—
s
~
<
—
t
—
_
l
_
1
 

1 
g
e
.
 

௦ 
7 

ட 
; 

9 
S 

+ 
ஓ 

C
O
U
R
H
G
U
O
E
 

— -| 
~< 

| 
ட 

(
க
த
ை
 

இலக 
ர 

  
 
 

466 - 

படம்.21 

 



நேமவரையம் 467 

மாதிரி 212 

8-3 நி%- 44 என்ற சமன்பாட்டிற்கு ௨- 1-1 முதல் 2.0 வரை 
யும் 70.1 முதல் 1-0 வரையும் இருக்குமாறு ஒரு நேம வரையம் 

வரைந்து 54.8, 31.7 ஆகயிருக்கும்போது *-இன் மதிப்பைக் 
காண்க, (சென்னை ”*68 ஏப்.) 

உ, ந, அளவு கோல்களைக் குறிக்கும் சமன்பாடுகளை 

பட அ 3 Vix, ஏக 42 Ys W := dg 5 

என்று கொள்க, %, 4 அளவு கோல்களின் நீளங்ககளை முறையே 

/டி எனக் கொள்க. 

2-இன் இடைவெளி வீச்சு (1-1, 2-0) ஆகையால், 

=3 A, (V2.0 — 41.1) 

= 3 A (126-103) 

=0-69 Ay 

6-9 செ.மீ. எனக் கொண்டால், 410 ஆகும். 

9.இன் வீச்சு (0-1, 1:0) ஆகையால் 

4] (10-01) 

3:60 Ag 

/2--7-2 செ.மீ. எனக் கொண்டால், Ag=2 ஆகும், 

_ Ax dag _20_ 
சிட்டி 12 uw | 

ஆகவே, அளவு கோல்களைக் குறிக்கும் சமன்பாடுகள் வருமாறு : 

130 4%; ஏ; 71.07 8, | 

, 9 அளவு கோல்களுக்கிடையேயுள்ள தாரத்தை 6 செ.மீ. எனக் 

கொள்க, ,, 4-6. 

, = on saninohe அளவு கோலின் தூரம். 

=75 (6)=5 8 மீ, "Th i= 5 O)=5 Os, 
iwed-1, y=0-1 by sien HOLES, 

S= 9474: 1-4(0-1)- 3:09 ~ 02௮ 349, 

ஆகவே, x, ¥, S Sarey கோல்களின் ஆரம்ப அளவுகள் முறையே 

1.1, 0:1, 3:49 ஆகும்... இந்த ஆரம்ப அள வுகள் பாவும் PRO என்ற 

அடிக் கோட்டிலிருக்கும்.
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S=3§x +4y-&@fw Cpin வரையம் 

21) -69செ.மீ. = = QQ = 7-2 Qauk. 
PQ/=6-0 செ.மீ. PR 39௨0 செ.மீ,
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இப்போது 11'-6.9 Oe f., QQ'=7-2 செ.மீ. இருக்குமாறு இரண்டு 
இணைகோடுகள் 6 செ.மீ. இடைவெளியில் வரைந்து கொள்க. 

0) என்ற அடிக்கோட்டில் 1-5 செ.மீ. இருக்குமாறு ௩ என்ற 

புள்ளியைக் குறித்துக் கொள்க. அந்த இரு இணை கோடுகளுக்கும் 

இணையாக 7 வழியே 7₹%' என்ற இணைகோடு வரைக. 

றா என்ற % அளவு கோலில் 1-1 இலிருந்து 2-0 வரை கீழ்க் 
கண்டவாறு அளவுகளைக் குறிக்கவும். 

யிலிருந்து 1-2 இன் தாரம்-30 (4 1.2-4 1.1) il 

30(1-0627~— 1 -0323) 
50.91 செ.மீ. 

2_யிலிருந்து 1-4 இன் தூரம்-30 (4 1.4-4 1.1) - 
30(1+1187— 1-0323) 

5259 செ.மீ, 

இதுபோன்று, ம.-யிலிருந்து 1-6, 1-8 ஆகிய அளவுக் குறிகளின் 

தூரங்கள் முறையே 4-12 செ.மீ., 5:52 செ.மீ. என்று காணலாம். 

QO! என்ற அளவு கோலில் (9-இலிருந்து 0-1 முதல் 1-0 வரை 

யுள்ள அளவுக் குறிகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு குறிக்கலாம். 

0-இலிருந்து 0-2 இன் தூரம்-8 (0-2--0.1)--0.8 செ.மீ. 

0-இலிருந்து 0-3 இன் தூரம் -8 (0:3--0:1)--1-6 செ.மீ. 

இதுபோல், 0-4, 0-5, 0-6, .. . ஆகிய அளவுக் குறிகளின் தூரங்கள் 
முறையே 2.4 செ.மீ.,, 3:2 செ.மீ, 40 செ.மீ, ௨.௨ என்று 

கணக்கிடலாம், 

௩! என்ற அளவு கோலில் இலிருந்து 4-0, 445, 5.0, 54, 
உ என்ற அளவுக் குறிகளின் தூரங்கள் முறையே, 

1-67 (4-0 —3-49)=0-85 செ.மீ., 

1-67 (4-5 ~3-49) = 1-69 @5.18., 
1-67 (5-0 —3-49) =2-52 Ge.f., 

1.67 (5:5--8.40) 9.35 செ.மீ., 

oe noe ous nee nee ene nes cee cen ces cesses es D(H. 

இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட அளவுக் குறிகளை மூன்று அளவு 

கோவிலும் குறித்தபின் கிடைக்கப்பெற்ற படம் தான் ரநத க 

பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் நேம வரையமாகும். 

இப்போது, 5 அளவு கோலில் 4-9க்குரிய புள்ளியையும், . 

௩ அளவு கோலில் 1:7க்குரிய புள்ளியையும் ஒரு நேர் கோட்டினால்
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சேர்க்கவும். இந்த நேர் கோடு 3 அளவு கோலை வெட்டும் புள்ளி 

யின் அளவுக் குறிதான் வேண்டிய 94-இன் மதிப்பாகும். படத்தி 

விருந்து, 4-இன் மதிப்பு 0-3 என்று அறிகிறோம். 

  

மாதிரி 213 _ 

30-5 < ஒஃ 32:68, 15 15 10என்ற இடைவெளிகளுக்குள் 
ட! 

(ர என்ற வாய்பாட்டிற்குரிய நேம வரையத்தை வரையும் 

முறையினை விளக்குக. (சென்னை £62 செப்.) 

9 
, 1, 2உளஎன்ற மாறிகளின் தொடர்பு 4 ஆகும். _ இரு 

பக்கங்களிலும் மடக்கையெடுத்தால், 

log 1 =log 472+log g—2 log T 

=log g+2 log 27—2 log T 

=log g+2 (log 27 —log T). 

ஆகவே, ஐ, 3), / ஆகிய அளவு கோல்களைக் குறிக்கும் சமன்பாடுகள் 
முறையே, 

171௦௪2: ஏ-2 ]_ (1௦2 --1௦த 1) ; ‘ 

17-- 19 1021 ஆகும். : 

1.) உ ளன்பன முறையே ஐ, '1'அளவு கோல்களின் நீளங்கள் என்றல், 

ly =A, (log 32-8—log 30-5) =0-0316 a, 

ஆகவே, 4;-3.:16 செ.மீ. எனக் கொண்டால் 47-100 ஆகும். 

2-2 79 (002 2ர--1௦௨10)-2 dg (1௦2 2௭-1௦2 1) 

| =—2 Ag 

—™aGal, lg =10 செ.மீ. எனக் கொண்டால், 42 --5. 

Az Ag a — 500 

eR eee ee 

ஆகவே, அளவு கோல்களைக் குறிக்கும் சமன்பாடுகள் பின்வருமாறு : 

u=100 log g; v=—10 (log 27—log T) ; 

w= —5-3 log J. 

ஐ ம அளவு கோல்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் 89.5 செ.மீ. 
எனக் கொண்டால், ஐ: அளவு. 'சுகவவிருந்து 1 அளவு கோலின் 

ig ரம்- hte: d 
Tae ATE Ap
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100 

=95 OD 
510 செ.மீ. ஆகும். 

ஆகவே, ஒரு அடிக் கோட்டின்மேல் 5, 1, ர அளவு கோல்களக் 
குறிக்கும் இணைகோடுகளை வரைந்து அவற்றில் அளவுக் குறிகளைக் 

_ குறிக்கவும், 

  

Pp P! க S05 4-1 1 5- அளவுகோல் 
31 3235 | 

  
4 2 3 4 5678910 

கா ஏ ஏ ] T > 1- Henaysesireo 
4205 800400 200 100 . 

  

        
  

uLin 23 

2 

8 ain க்குரிய நேமவரையம் 

20--9-5-செ.மீ, 0. - 0.5 செ.மீ. 
PP/=3-6 செ.மீ. ௦௦/510.0 செ.மீ. 

2 (30. 
230.5, 1-1 ஆகயிருக்கும்போது ட்டி 

| 1205, 

ஆகவே, ஐ, 7, ஆகிய: அளவு கோல்களின் ஆரம்ப அளவுகள் 
முறையே 305, 1, 1205 ஆகும். 

_ ஐ௮அளவு கோலில் ஆரம்பப் புள்ளியிலிருந்து 31, 31.5, 82, 32.5 . 
ஆகிய அளவுக் குறிகளின் தூரங்கள். பின்வருமாறு :₹ 

31 இன் தூரம்-100 (log 31—log 30.5) 0.7 செ.மீ., 
81.5 இன் தூரம்-100 (log 31-5—log 80-5) 1.4 செ.மீ. 
320 இன் தூரம் -100 (log 32-0—log 30-5) = 2-08 செ.மீ., 
925 இன் தூரம்-:100 (1௦2 32-5--1௦2 305) - 2:76 செ.மீ.
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1அளவு கோலில் ஆரம்பப் புள்ளியிலிருந்து 2, 3,4,5, 6. 7,8,9,10 

ஆகிய அளவுக் குறிகளின் தூரங்கள் வருமாறு : 

2 இன் தூரம் ---.10 (1௦2 2ஈ--1௦ஐ 2)--10 (1௦2 2ஈ--1௦௨ 1) 

= l0log2 = 3:0செ.மீ., 

3 இன் தூரம் - 10 log 3 48 செ.மீ., 

4 இன் தூரம்- 101௦௨4 - 6.0 செ.மீ., 

॥ 

் இன் தூரம்- 101௦௨5 - 7:0செ.மீ., 

6 இன் தூரம் - 101௦௨6 - 74 செ.மீ., 

7 இன் தூரம்- 101௦27 = 8-5 செ.மீ., 

8 இன் தூரம் - 101௦௪8 -: 9.0 செ.மீ., 

9 இன் தூரம்- 101௦௨9 - 95செ.மீ., 

10 இன் தூரம்- 10 log 10 =10-0 செ.மீ., 

£ அளவு கோலில் ஆரம்பப் புள்ளியிலிருந்து 1100, 1000, 900, 800, 
1 ப னத் ஆகிய அளவுக் குறிகளின் தூரங்கள் வருமாறு : 

1100 இன் தூரம் ----5-3 log 1109+5-3 log 1205 

= 5-3 (log 1205—log 1100) 0.2 செ.மீ., 
1000 இன் தாரம்- 5-3 “log 1205—log 1000) =0-43 @e.uf., 
900 இன் தூரம்- த.3 (log 1205—log 900) -0.67 செ.மீ., 
800 இன் தூரம்- 5-3 (log 1205—log 800) =0-94 செ.மீ., 
600 இன் தூரம் 5-8 (log 1205—log 600) -1.60 செ.மீ., 
400 இன் தூரம் - 5-3 (log 1205—log 400) -2.54 செ.மீ., 
200 இன் தூரம் 5-3 (log 1205—log 200) -4.18 செ.மீ., 
100 இன் தூரம்- 5-3 (log 1205—log 100) 5.73 செ.மீ., 

é, T, 1 ஆகிய. அளவு கோல்களில் அளவுக் குறிகளைக் குறித்த 
பின் கிடைக்கும் படம்தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சூத்திரத்திற்குரிய 

தேம வரையமாகும். 

16-3 ஆரை நேமவரையம் (8018) 7400௦ தாவாட 

1 1. 

he hw hw) 
களைத் தீர்க்கப் பயன்படும் நேமவரையம் ஒரே புள்ளியில் சந்திக் 

கின்ற .. மூன்று நேர்க்கோடுகளைக். கொண்டு . அமைந்திருக்கும். 
இதிலுள்ள மூன்று: அளவு கோல்களைக் குறிக்கின்ற நேர்கோடுகள் 

- ஒரே புள்ளியில் சந்திப்பதால் அவைகளுடைய ஆரம்ப அறவன் 

ஒரே மாதிரியாக. யிருக்க வேண்டும், 

என்ற அமைப்பிலுள்ள சமன்பாடு  



t 

$ேமவரையம் ப 405 ... 

வசதியான ஒரு கோணத்தில் 0%, 0% என்ற. இரு நேர்கோடு 

கள் வரைந்து, அவைகளுக்கிடையே 02 என்ற மூன்றாவது நேர் 

| கோடு ஒன்றை வரைக. இம்மூன்று நேர்கோடுகளையும் முறையே 

£, 0, ௩ என்ற புள்ளிகளில் சந்திக்குமாறு ஒரு நேர்கோடு வரைக. 

௦0%, 0௦% ஆகிய நேர்கோடுகளில் முறையே 02-37, 1 (மு, 
OQ=y= rg fy (v) என்ற அளவுகளை எடுத்துக்கொள்க. Az, Ag 

என்பன முறையே ம, அளவு கோல்களின் அளவையெண்களாகும். 

இப்போது, 00-க்கு இணையாக %& என்ற நேர்கோட்டை 036ஐ 

&யில் வெட்டுமாறு வரைக, 0-௨ எனக்கொள்க. ஆகவே, 

PA=x—a. 
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4“ ர ர ர ட அ வவட 

௦-௪ ௨ OP=x U Stara aie 

படம் 24 

ஆரை நேமவரையம் 

இப்பொழுது, APAR ॥ 200. 

ப ட டக PA 
"ட இட்ட. 10 

RA ஒட்" 

  

அதாவது, ஏ. = x
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. OA 7 ; : 
இப்பொழுது, AR ட எனக் கொண்டால், 

dg Ag 
AR= -OA=— 

Ay i 

Aga x—a_ _a 
ஆகவே, ay oS =] ம் 

~ Agi ட ௨ 131 
ரு. a ( a) a x 

iT Ou 41 Ag Ar அத Sly ன் T y து 

இப்பொழுது ௧-7 75 (ம) எனக் கொண்டால், ட 

Ay 42 1 த த 
டட ௨ என்று கிடைக்கும், 
x பூ y 3 (w) = = 

ஆனால், %-- 4111 (யி, 3] நீர (5) 

bes தல் ஆகும் 
fy (u) fg (v) f; (w) ‘ 

  

௦0%. என்ற மூன்றாவது நேர்கோடுதான் 4-அளவு கோலாகும். 

அளவு கோலில் அளவுகளைக் குறித்தல் :₹ 

முதலில் 0 யில் ௨-4; 89 (௭) என்று குறிக்கும் சமன்பாட்டின் 
உதவியால் அளவுக் குறிகளைக் குறித்துக் கொள்க, பின்னர், 

ஒவ்வொரு அளவுக்குறிப் புள்ளியிலிருந்தும் .&15% க்கு இணையாக 

0௩ ஐ வெட்டுமாறு இணைகோடு. வரைக, இவ்வாறு வரையப் 

படும் இணைகோடுகள் யாவும் 0% ஐச் சந்திக்கும் புள்ளிகள் 0% இல் 
எ-அளவு . கோலின் அளவுக்குறிப் புள்ளிகளாகும். இவ்வாறு 

கிடைக்கப்பெற்ற படம் தான் : 

f ர “௭ 1(u) (0). (0) 

என்ற சமன்பாட்டின் நேமவரையமாகும். ய, 7, ர ஆகியவற்றுள் 
எவையேனும் இரண்டின் மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் 

மூன்றாவதின்' மதிப்பை இந்த நேமவரையத்திலிருந்து காணலாம். 

  

். மாதிரி 214 
ர்ச்: அக் தகம், | | 

வரையும், 1டிஇன் மதிப்பு 0 முதல் 400. வரையும் மாறுகிறது.
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இச்சூத்திரத்திற்கு ஒரு ஆரை நேமவரையம் வரைந்து, 1, -240, 
119-160 ஆகயிருக்கும் போது ம. இன் மதிப்பைக் காண்க. 

இங்கு 8; (0) 11? 1 (5) 11 fs (w)=u. 

hy, bg அளவு கோல்களைக் குறிக்கும் சமன்பாடுகளை முறையே 

ந] நி (u)=aAr bis y=dAgfe (v)=Aghe எனக் கொள்க, [டூ 
என்பன முறையே ட, டி அளவு கோல்களின் நீளங்கள் என்ரால், 

i= 41 (500 ண 0) = 500 Ay 

—paGou, 1,=10 OF.8. caré Oaresrtored, Ay= 2% = 0-02 

Iz= Ag (400 — 0) =400 ag 

ஆகவே, i= 10 செ. மீ. எனக் கொண்டால், ao aes =0- 025' 

இப்பொழுது 02-10 செ.மீ,, 00-10 செ.மீ. இருக்குமாறு ஏதாவது 
ஒரு கோணத்தில் (நேர்கோணத்தில் வரைவது நல்லது) *), ௩ என்ற 
அளவு கோல்களை வரைந்து, 10 ஐச் சேர்க்கவும். இப்பொழுது, 

OA டி. 0:02 4 
= —_———— re — 

AR Ag 0:02 5 

இருக்குமாறும், AR என்பது டக்கு இணையாக யிருக்குமாறும் 
0-இல் & என்ற புள்ளியையும், 02.இல் & என்ற புள்ளியையும் 
எடுத்துக் கொள்க. 0%ஐச் சேர்க்கவும். இதுதான் பஃ-அளவு 
கோலாகும். 0&-இல் ௨-/11-0:02 ௩ என்ற சமன்பாட்டின்படி 
அளவுக் குறிகளைக் குறித்து, அப்புள்ளிகளின் வழியே .&% க்கு இணை 
யாக நேர்கோடுகள் வரைந்தால் அவை 0% ஐ வெட்டும் புள்ளிகள் 
1டஅளவு கோலின் அளவுக் குறிகளாகும். (படம்: 25) 

0-இலிருந்து 02-யில் 1;.இன் அளவுக் குறிகளின் தூரங்கள் 
வருமாறு ₹ 

ற 1-அளவு கோலைக் குறிக்கும் சமன்பாடு: x=, hy=0-02h, 
ஆகவே, 0-இலிருந்து அளவுக்குறி 50-இன்: தூரம் 0:02 (50--0) 
1 செ.மீ, இதுபோல், அளவுக்குறி 100. இன் தூரம் 0-02 பன 0) 
௩2 செ.மீ, | 

.200-இன் தூரம்: 0-02 (200-0) =4 Oeuf, 

இதுபோல், 300, 400, 500 ஆகிய அளவுக் குறிகளின் தூரங்கள் 
முறையே 6செ.மி., 8 செ.மீ., 1ப செ.மீ. ஆகும், 

0.9 685551 OO-Geb 19-இன்: அளவுக். குறிகளின் தூரங்கள் 
வருமாறு :
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)-இன் ேேநமவரையம் 

10 செ.மீ. 

OA 

௦௦-10 செ.மீ, 
5.5 செ.மீ, AR = 4-4 செ.மீ, 

Ae hy=0-025 hy. 
ஆகவே, அளவுக்குறி 50-இன் தூரம் -0:025 ( 50--0)- 1.25 செ.மீ 

7 1,2-அளவு கோலைக் குறிக்கும் சமன்பாடு : 

100-இன் தூரம் -0-025 (100--0)-- 9.50 செ.மீ 
200-இன் தூரம்-0-025 (200--0) - 5.00 செ.மீ 
00-இன் தூரம் 

400-இன் தூரம் -0-025 (400--0) - 10:00 செ.மீ 

௨ 
ம 0025 (800--0)- 750 செ.மீ
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இப்பொழுது 0-இல் ப.இன்: அளவுக் குறிகளைப் பின்வருமாறு 

குறிக்கவும். 

॥-அளவு கோலின் சமன்பாடு: 20-02 ம 

0.இலிருந்து 50-இன் தாரம்-0:02 ( 50--0)-1 செ.மீ. 

100-இன் தூரம்-0:02 (100--0)--2 செ.மீ. 

இதுபோல், 200, 300, 400, 500, ...... ஆகிய அளவுக் குறிகளின் 

தூரங்கள் முறையே 4 செ.மீ., 6 செ.மீ. 8செ.மீ, 10 செ.மீ.......... 

ஆகும். இந்த அளவுக் குறிகளின் வழியே .&8-க்கு இணையாக 

0%.ஐச் சந்திக்குமாறு நேர்கோடுகள் வரைக, இந்த நேர் கோடுகள் 

OR- வெட்டும் புள்ளிகள் ॥-அளவு கோலின் 50, 100, 200, 300, 

400, 500....... என்ற அளவுக் குறிகளைக் குறிக்கும் புள்ளிகளாகும். 

_ இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சூத்திரத்திற்குரிய நேமவரையத்தைப் 

பெறுகிறோம். 

இப்போது 11) அளவு கோலில் 240 அளவுக் குறியையும், டி 

அளவு கோலில் 160 அளவுக் குறியையும் ஒரு நேர்கோட்டினால் 

சேர்க்கவும். இந்த நேர்கோடு ॥ூ.அளவு கோலை வெட்டும் புள்ளியின் 
அளவுக்குறி ம--96 என்று காணலாம். ஆகவே, 1டி--240, 5160 
ஆகயிருக்கும்போது ॥.இன் மதிப்பு 96 என்று.காண்கிறோோம், 

16-4. et. Caw simu (Circular Nomogram) 

ஒரு கிடைக்கோடு (1101201181 1106) வரைந்து, அதனைத் தொடு 

மாறு ஏதாவது ஒரு ஆரை (120108)யில் ஒரு வட்டம் வரைந்து 
கொள்க. அத்தொடுபுள்ளி வழியாகவும், வட்டத்தின் மையத்தின் 

- வழியாகவும் செல்லுமாறு அக்கிடைக்கோட்டிற்குச் செங்குத்தாக ஒரு 
நேர்கோடு வரைக. இவ்விரு நேர்கோடுகளும் வெட்டிக் கொள்ளும் 

புள்ளியை 0 என்றும், வட்டத்தின் ஆரையை % என்றும் கொள் 

வோம். கிடைக்கோட்டில், 0-- இலிருந்து £ ஒன்ற அளவுக் குறியின் 

தூரம் = அலகு இருக்குமாறு அளவுக் குறிகளைக் குறிக்கவும். இது 

போன்று, செங்குத்துக் கோட்டில் 0-இலிருந்து £ என்ற அளவுக் 

த . 2R . : ; 2 
குறியின் தூரம் - ௩ என்ற தூரத்திலிருக்குமாறு அளவுக் கூறிகளைக் 

குறிக்கவும். பின்னர், வட்டத்தின் பரிதி (02007000௦6) யின் மேல் 
அளவுக் குறிகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு குறிக்க வேண்டும். வட்டத்தின் 

- உச்சிப்புள்ளியை 0; எனக் கொள்வோம். 0;-ஐயும், கிடைக்கோட்டி 
லுள்ள . ஒரு அளவுக்குறியையும் சேர்க்கும் தேர்கோடு வட்டத்தை 
வெட்டும் புள்ளியில் அந்த கிடைக்கோட்டின் அளவுக் குறியீட்டை 

, எ--32
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மாற்று அடையாளத்துடன் குறிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, 0; 
ஐயும் கிடைக்கோட்டிலுள்ள 2-0 என்ற அளவுக் குறியையும் 

சேர்க்கும் நேர் கோடு வட்டத்தை வெட்டும் புள்ளியின் அளவுக்குறி 

2-0 ஆகும். இதுபோல் 0;-ஜஐயும்-- 1-5-ஐயும் சேர்க்கும் நேர்கோடு 
வட்டத்தை வெட்டும் புள்ளி 1-5-ஐக் குறிக்கும். இவ்வாறு வட்டத் 

தின் மேல் குறிக்கப்பட்டுள்ள அளவுக் குறிகளிலிருந்து இருபடிச் 

சமன்பாடுகளின் மெய் மூலங்களைக் காணலாம். இந்த வட்டத்திற்கு 

மூலவட்ட்ம் (04௦16 ௦7 ௦௦1) என்று பெயர். 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள இருபடிச் சமன்பாட்டை x?+ax+tb=0 

என்ற அமைப்பில் மாற்றி எழுதிக் கொள்ளவும். கிடையளவு கோலில் 

(Horizontal scale) ௨ அளவைக் குறிக்கும் புள்ளியையும் 1) அளவைக் 
குறிக்கும் புள்ளியையும் ஒரு நேர் கோட்டினால் சேர்ப்பதாகக் 

கொள்வோம். இந்த நேர்கோடு வட்டத்தை வெட்டும் புள்ளிகளின் 

அளவுக் குறியீடுகள் சமன்பாட்டின் மூலங்களாகும். 

16.4.1. வட்ட நேம வரையம் வரையும் முறை 

4 அங்குல .,ஆரையளவுள்ள ஒரு வட்டம் - வரைந்து, அதன் 

அடிப்பக்கத்தைத் தொடுமாறு ஒரு கிடைக்கோடும், தொடு புள்ளி 
வழியாக ஒரு செங்குத்துத்துக் கோடும் வரைக, இரு கோடுகளும் 

வெட்டும் புள்ளியை 0 எனக் கொள்க. கிடைக்கோட்டில் 0 

: ec eee ° த் ப் 
இலிருந்து 1 என்ற அளவுக் குறியின் தூரம் ௩-௪ அங்குலம் இருக் 

குமாறு அளவுக் குறிகளைக் கீழ்க் கண்டவாறு குறிக்கவும், 

NS
 

0.இலிருந்து 10 இன் தூரம் 508910 இன் தாரம் = —0-8" 

8 இன் grr = 5 =1.0";—8 இன் தூரம் ---]1௨0'! 

6 இன் தூரம் == =1-3";—6 Qo gra = —1.3" 

5 Gear grr =e = 1-6"5—5 இன் தூரம் = — 1-6" 

4 இன் தூரம் _-2.00-4 இன் தூரம் 42.01! 

3 இன் தாரம் a5 =2-7"3—3 இன் தூரம் “2.7! 

2.இன் தூரம். -- 40122 இன் தூரம் 4:01.
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| ௦
௦ 

1-5 இன் தூரம்; -537--14 இன் தூரம் - 5.37 

1
௨
.
 

se
 

1-0 இன் தூரம் ---80!1:-1.:0 இன் தூரம் - 60/7 

இதுபோல், செங்குத்துக் கோட்டில் 0-இலிருந்து £ என்ற 

ர ௮௨ 8 ் 
அளவுக்குறியின் தூரம் - 5-௩ அங்குலம் இருக்குமாறு அளவும் 

குறிகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு குறிக்கவும். 

8 
0-இலிருந்து 10 இன் தாரம் ---_---0:917 

9 இன் தூரம் அன ட10! 

க 8 
8 இன் தூரம் 7-4 1 

, 8 
6 இன் தூரம் = = 1407 

; 8 
5 இன் தூரம் பண்ன மண் பலி 

2-0 இன் காரம் -- = — 8.0" 

இதுபோல், செங்குத்துக் கோட்டில் 0.இலிருந்து 

10 இன் தரம் ௮ = =0-73" 

ரர
்
 

் 8 
—9 Qs தூரம் = 79 = 0-80" 

‘ ; 8 
--7 இன் தூரம் or = 1-00" 

; : 8 . 

் 777 ் 8 
. 4 இன் தூரம் aa பர்தா
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2 ° 8 ர் -3 இன் தூரம் 2 ௪௮ ௨00” 

௪. s 8 

—2 இன் தூரம் 2077 

1.5 இன் தூரம் -_. 3.2" கண தூர ~ 9.5 

௫. கு 6 ர்] 

-1 இன் தூரம் த 4.0” 

ட ட்ட 08 இன் தூரம் “டக் 
் : 

~0-6 Beir gry = 45.01 

0.4 இன் தூரம் = அகிய 

-0.2 இன் தூரம் -- 46:77 

௬0.1 இன் தூரம் = 

0.5 இன் தூரம் ன்! 756 

0 இன் தூரம் 8:07 

0:05 இன் தூரம்- 8-4" 

0.10 இன் தூரம் ம்- 8.91 

8 
0:15 இன். தூரம்- 9-4 

0.20 இன் தூரம் =a = 10-0" 

மேற்கண்ட விவ்ரங்களைக்கொண்டு இரு நேர்கோடுகளிலும் 

- வட்டத்தின் பரிதியிலும் அளவுக் குறிகளைக் குறித்தபின் கிடைக்கும் அ 
படம் தான் இருபடிச் சமன்பாட்டிற்குரிய வட்ட நேமவரையமாகும், 

இப்பொழுது. 234-4%2--5-0 இன். மூலங்களை. நேம வரையத்தி 
லிருந்து காண்போம். 

Que a=4; b= 25, 

ப. வலியப் 

|
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ஆகவே, கிடையளவு கோலில் 4 என்ற அளவுக் குறியையும், செங் 

. குத்து அளவு கோலில் --5 என்ற அளவுக் குறியையும் சேர்க்கும் 

! கோடு வட்டத்தை --5:0, 1-0 என்ற புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது. 
ஆகவே, 32-42--5-0 இன் மூலங்கள் ௩-1, --4 ஆகும், 

  

0-20— 

0-15— 

0-40— 

            

படம் 26 

வட்ட நேமவரையும்
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இப்பொழுது, இதே நேம வரையத்தைக் கொண்டு 232-7%- 

20-0 இன் மூலங்ககாக் காண்போம். 

சமன்பாட்டை 2 ஆல் வகுத்தால் 

x?+3-5x—10=0 

என்ற சமன்பாடு கிடைக்கிறது. 

இங்கு ௨-3.5, 9 —10. 

ஆகவே, கிடையளவு கோலில் 3.5க் குரிய புள்ளியையும், செங்குத்து 

அளவு கோலில் --10க் குரிய புள்ளியையும்: சேர்க்கும் நேர்க்கோடு. 
வட்டத்தை --5.4, 1.9 என்ற புள்ளிகளில் வெட்டுவதைக் காணலாம். 

ஆகவே, 253-700 இன் மூலங்கள். 5.4, 19 ஆகும். - 

16.5 பரவளைய நேம வரையம் (Parabolic Nomogram) 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள இருபடிச் சமன்பாட்டை x*+ax+b=0 

என்ற அமைப்பில் மாற்றி எழுதி, பின் அதை --383- ௨34] என்று 

எழுதிக் . கொள்ளவேண்டும். இப்பொழுது ரூ ந3 நுதி. 
என்று சமன் படுத்தினால், *- 33 என்ற பரவளையமும், y=ax-+b. 
என்ற நேர் கோடும் கிடைக்கின்றன. இப் பரவளையத்தையும், நேர் 

கோட்டையும் ஒரே வரைபடத்தாளில் வரைந்தால், இவைகள் ' 
வெட்டுகின்ற புள்ளிகளின் 3.அச்சுத் தூரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 

சமன்பாட்டின் மூலங்களாகும். 

முதலில் 7-3 என்ற. பரவளையத்தை வரைந்து, அதன் 
மேலுள்ள புள்ளிகளில் அவற்றின் 3:-அச்சுத் தூரங்களை அளவுக் 

குறிகளாகக் குறிக்க ' வேண்டும். இந்த அளவுக் குறிகள் யாவும் 

_ படம் 27-இல் அடைப்புக்குள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. ' இப்பொழுது, 

7-அச்சின் இரு பக்கமும் 1 அலகு தூரத்தில். இரண்டு இணை 
கோடுகள் வரைக. இக் கோடுகளின் சமன்பாடுகள் 1], 3௬] 
BE y=axt+b sratp நேர்கோடு. ௩-1 என்ற கோட்டை 

(1, atb) என்ற. புள்ளியிலும், ௨--1 என்ற நேர் . கோட்டை 
(--1, 5-2) என்ற புள்ளியிலும் வெட்டுகிறது. ௨-1 என்ற நேர் 

கோட்டை (௨-0) அளவு கோலாகவும், ₹- 1 என்ற நேர்கோட்டை 
(௦-௨) அளவு கோலாகவும் கருதி அவற்றில் அளவுக் குறிகளைக் 

குறிக்கவும். 

இவ்விரு அளவு 'கோல்களும், அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளை. | 
ஆரம்பப் புள்ளிகளாகவும், .3-அச்சுக்கு மேலே  நேரெண்ணளவுக்.. 

குறிகளையும், %-அச்சுக்குக். கீழே. எதிரெண்ணளவுக் .குறிகளையும் ் 

கொண்டு . அமைக்கப்படுகின்றன. ... ௫--௨9-அளவு . கோலிலுள்ள . 

(10-௨௦) என்ற. புள்ளியையும், (&-0)-அளவு கோலிலுள்ள
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(1, ௨4%) என்ற புள்ளியையும் சேர்க்கும் நேர்கோடுதான் 4-- ௨௨-10 
என்ற சமன்பாட்டின் நேர் கோடாகும். ஆகவே, இந்த நேர் கோடு 

பரவளையத்தை வெட்டும் புள்ளிகளின் அளவுக் குறிகளிலிருந்து 

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்களைப் பெறலாம். இவ்வாறு 

கிடைக்கப் பெற்ற படம்தான் இருபடிச் சமன்பாட்டிற்குரிய பரவளைய 

நேரம வரையமாகும். ~ 

  

(டீ-வ . (a+b) . 
அளைவகோல் - அளவுகோல் 

அகஇ ஸு ~ 5 

-+— —* 

a ட 

கட்த வை 2 ் 

  

(2-9)                 
படம் 27 

பரவளைய நேமவரையம்
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32-2௨-0௦00 என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க ஒரு 

நேம வரையம் வரைந்து அதைப் பயன்படுத்தி 2:2-3%--5-0 ஐத் 
தீர்க்கவும் (சென்னை ₹66 செப்.) 

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை 

—x?.23x—5 

என்று எழுதிக் கொள்ளவும். இப்பொழுது, 4 38 என்ற பரவளை 
யத்தையும், 7-3%--5 என்ற நேர்கோட்டையும் ஓரே வரைபடத்தில் 
வரைந்து, அவை யிரண்டும் வெட்டுகின்ற புள்ளிகளிலிருந்து 
வேண்டிய மூலங்களைப் பெறலாம். முதலில் 4-8 என்ற பரவளை 
யத்தை வரையவும். %-இன் சில மதிப்புக்களிலிருந்து அவற்றிற்குரிய 
9 இன் மதிப்புக்களை ர- 39 என்ற சமன்பாட்டின் 'மூலம் கணக் 
கிட்டு, இம் மதிப்புக்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு பட்டியல் படுத்திப் 
பின்னர், அப்பட்டியல் மதிப்புக்களின் துணையால் பரவளையத்தை 
வரையலாம். 

3:93 25 249 +15 1 4054 0 05 [ 

2-9 —6-25 ஃ4 4925 1 20.25 0 0.25 _1 

3: : 14 ப் 2.5 3 

y: —2.25 4 —6§.25. —9 

- பரவளையம் வரைந்தபின், அதன் மேல் அளவுக் குறிகளைக் கீழ்க் 
கண்டவாறு குறிக்கவும். பரவளையத்தின் மேலுள்ள ஒரு புள்ளியின் 
அளவுக் குறியானது அப்புள்ளியின் 3-அச்சுத் தூரத்தால் குறிப்பிடப் 
படவேண்டும். பின்னர், &--1, 3-1] என்ற நேர் கோடுகளை 
வரையவும், 5-1 என்ற நேர்கோடு (0--௨) என்ற அளவு 
கோலாகும்.. 5-1 என்ற நேர்கோடு (௨--%) என்ற அளவு 
கோலாகும். இவ்வாறு கிடைக்கும் படம்தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 
சமன்பாட்டின் நேம வரையமாகும். (பார்க்க: படம் 28) 

இங்கு ஏ-3%--35 . என்ற : நேர்கோடு நேம வரையத்தின் 
பரவளையத்தை வெட்டும் புள்ளிகளிலிருந்துதான் : மூலங்களைப் 
பெறவேண்டும். | . 

a=3, b=—5; 

4  atb=—-2; b-a=—8 ger. : 
ஆகவே, ௨-0 அளவு கோலிலுள்ள --2 என்ற புள்ளியையும் 5-௨ 
அளவு கோலிலுள்ள -8 என்ற புள்ளியையும் சேர்க்கும் நேர்கோடு
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தான் 13-35 என்ற நேர் கோடாகும். இது பரவளையத்தை 1.2 

் என்ற புள்ளியில் வெட்டுகிறது. ஆகவே, 1:23 என்பது ஒரு 

். மூலமாகும். 

  

(மல . (a+b) த 
இள்வவகோல் அளவகோல் 

5 ini 

  

  

          
  

படம் 28 

2:5--32--5:0-க்கு பரவளைய நேமவரையம் 

- ஆனால் சமன்பாட்டின் இரு மூலங்களின் கூட்டுத் தொகை. 
-3$ ஆகவே, சமன்பாட்டின் . இன்னொரு. மூலம்_--5_1.0 
-4:2 ஆகவே, சமன்பாட்டின் மூலங்கள்; 4.2. 1.2 ஆகும், t

o
l



506... எண்சார் கணிதவியல். 

16.6 நேம வரையத்தின் மூலம் முப்படிச் சமன்பாடுகளின் 
தீர்வுகள். 

85 -௨௨--௦-௦ என்ற சமன்பாட்டைக் கருதுக. 

இச் சமன்பாட்டை ax+b=—x8 என்று எழுதலாம். ஆகவே, 

9: 28 என்ற வளைவை 4-8%-4-13 என்ற நேர்கோடு வெட்டும் 
் புள்ளிகளிலிருந்து சமன்பாட்டின் மூலங்கள் கிடைக்கின்றன. முதலில் 

௬ 2 என்ற வளைவை வரைந்து, அதன் மேலுள்ள புள்ளிகளில் 

அவற்றின் %.அச்சுத் தூரங்ககா அளவுக் குறிகளாகக் குறித்துக் 

கொள்ளவும். பின், 3-1, ௨-1 என்ற நேர்கோடுகளை வரைந்து 
அவற்றை முறையே (--௨). (௨௩%) என்ற அளவு கோல்களாகக் 

கொள்ளவும். (5-8) அளவு கோலிலுள்ள (-1, 5-2) என்ற 

புள்ளியையும், (௨-5)-அளவு கோலிலுள்ள (1, ௨4%) என்ற 

புள்ளியையும் சேர்க்கும் நேர்கோடு தான் 7௨௯4-13 என்ற நேர் 

கோடாகும். இந்த நேர்கோடு ஏ-3மீ என்ற வளைவை வெட்டும் 

புள்ளிகளின் அளவுக் குறிகளிலிருந் து சமன்பாட்டின் மாலங்களைப் 
பெறலாம். 
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8420 என்ற சமன்பாட்டினை நேமவரையத்தின் மூலம் 
தீர்க்கவும். (சென்னை ₹66 ஏப்.) 

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை 303-942. என்று 
எழுதவும். இப்பொழுது 9-8 என்ற வளைவையும், y= —3x+2 
நேர்கோட்டையும் வரைய வேண்டும். முதலில் 4-3 என்ற 

வளைவை வரைவோம். % இன் சில மதிப்புக்களையுப அவற்றிற்குரிய 

9 இன் மதிப்புக்களையும் கீழ்க்கண்டவாறு பட்டியல் படுத்தவும். 

3 அய புமிப்ரவெரணி பரண், எவ்பிணி ஆமினி வரி டு 
y: 8 686 49 34 22. 17 10 
Se OO. A ரகு டந்து “தர் ப்ர 
y: 8,045 49 234 22 1. ௨1 

மேற்கண்ட பட்டியல் மதிப்புக்களைக் கொண்டு. ஏ 3 என்ற 

வளைவை வரைந்து, மேற்கண்ட புள்ளிகளின் பக்கத்தில் அப்புள்ளி 

களுக்குரிய %-அச்சுத் தூரங்களை அடைப்புகளுக்குள் . படம் 29 இல் 
உள்ளது போல் குறிக்கவும். ் 

இப்பொழுது, x= —1, 3-1. என்ற நேர்கோடுகளை வரையவும். 

இந்த நேர்கோடுகளில் அளவுக் குறிகளைக் குறித்துக் கொள்ளவும். 

௭ 1. என்ற நேர்கோடுதான். 0-2) என்ற அளவு. கோலாகும், 

| x=] என்ற நேர்கோடு (2--%) என்ற அரவு சடம்,



நேம்வரையம் 

    

  

(6-4) 
அளவககோல் 

(2:0), 8 

(1-9) 

6 

(1-2) 

(-1-5) 

(-1-3) 
(1-2)   

(a+b) - 
அளவுகோல் 
3 ணன் 

  

        
  

படம் 29 
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படம் 29 தான் 23--௨௨-0-0 என்ற முப்படிச் சமன்பாட்டின் 
நேமவரையமாகும். இப்பொழுது y= 3-2 என்ற நேர்கோட்டை 

வரைந்து, அந்த நேர்கோடு ர[---3மீ இன் வளைவை வெட்டும் புள்ளி 

களின் அச்சுத் தூரங்களைக் காணவேண்டும். *--33%--2 என்ற 
சமன்பாட்டை ர-ஊ0 என்ற சமன்பாட்டுடன் ஒப்பிட்டால், 

a=—2, b=2. . 

b—a=5, a+b=—l. 

ஆகவே, (6--௨)-அளவு கோலில் 5 என்ற புள்ளியையும், (௨--)- 

அளவு கோலில் --1 என்ற புள்ளியையும் சேர்க்கும் நேர்கோடு தான் 

ஏ 3142 என்ற நேர்கோடாகும். இக்கோடு 34---503 இன் 

வளைவை வெட்டும் புள்ளிகளின் அளவுக் குறிகள் 1, --2 என்று 

காணலாம். ஆகவே, சமன்பாட்டின் இரண்டு மூலங்கள் 1, —2 

ஆகும். ஆனால், சமன்பாட்டின் மூன்று மூலங்களின் கூட்டுத் 

தொகை 0 என்று அறிகிறோம். ஆகவே, மூன்றாவது மூலம் 1 ஆகும். 

ஆகவே, சமன்பாட்டின் மூன்று மூலங்களும் 1, 1, --2 ஆகும். 
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x343x24+x4+3=0 என்ற சமன்பாட்டை நேமவரைய முறைப் 

படித் தீர்க்கவும். 

முதலில், கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டினை 3: உறுப்பு இல்லாத 

சமன்பாடாக மாற்றவும். ஆகவே, அதன் மூலங்களிலிருந்து --1 ஐக் 

குறைக்கவும். 

ர 1 3 1 
—| —2 l 

2 ர 4 

ர் அ] 

] —2 
வெர் 

| 0   
மாற்றப்பட்ட சமன்பாடு: x3—2x--4. 

அதாவது, —x=—2x+4. 

ஆகவே, படம் 24 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நேமவரையத்திலிருந்து 

௮.94 என்ற நேர்கோடு, 4-2 என்ற வளைவை வெட்டும் 
புள்ளிகளின் அளவுக். குறிகளின் %-அச்சுத் தூரங்களைக் . காண 
வேண்டும், :
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ஏ 204 என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து ௧--2, b=4 என்று 
அறிகிறோம். ஆகவே, 5--௨-6, ௨--5-2. எனவே, (5--௨)-அளவு 

கோலிலுள்ள 6 என்ற புள்ளியையும், (&--5)-அளவு கோலிலுள்ள 

2. என்ற புள்ளியையும் சேர்க்கும் நேர்கோடுதான் y=—2x+4 
என்ற நேர்கோடாகும். இந்த நேர்கோடு 4---8 இன் வளைவை 

x= -2 என்ற அளவுக் குறியில் வெட்டுகிறது. ஆகவே, 33-91 

4-0 இன் ஒரு மூலம் 5----2 ஆகும். மற்ற இரு மூலங்களும் கற்பனை 

யானவை, ஆகவே; கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின் மெய் 

மூலம் - --2--(--1)- -3 ஆகும். 

16.7 கோண விகிதச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகள் ($௦1001005 ௦8 
Trigonometric equations) 

௨ 008 ரி-ட 81% 9-1 என்ற கோண விகிதச் சமன்பாட்டைக் 

கருதுக, a=xX, b=y எனக் கொண்டால், 

x—a=0 

~y—b=0 

x cos @-+y sing—1=0 

என்.ற மூன்று சமன்பாடுகள். கிடைக்கின்றன, இவை மூன்றும் 

இசைவான (0௦௦5191601) சமன்பாடுகளாக யிருந்தால், கீழ்க்காணும் 

அணி கோவை (ல4லமம்பகா) பூச்சியமாகும். 

அதாவது, 

] 0 றை, 0 

0 [ —b 

cos@ sing ] 

முதல், இரண்டாம் நிரைகளை (rows) முறையே ௨5, -ஆல் வகுத்துப் 

பின்னர் மூன்றாம் நிரலை (௦௦10௩௦) --1 ஆல் பெருக்கினால், 

—ab 1/& 0 [ | ௮0 

0 1. ] 

cosf sing | 

என்று கிடைக்கிறது. 

இப்பொழுது, 3/-1/௨. 370; 

ஆன) yg=l/b; 

‘X3=cos?, y3=sin §
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எனக் கொண்டால், 

35. Vy [ =) 

Xg ¥2 1 

X3 ¥3 1 

என்று கிடைக்கிறது. ஆனால் இந்த அணி கோவை பூச்சியமானால் 
(3. 91); மேல. ஜே) என்ற புள்ளிகள் ஓரே. நேர் கோட்டிலமை 
யும், ஆனால் முதல் புள்ளியாகிய 3, - 1/௨, 91-50 என்பது அச்சின் 
மேல் உள்ளது. ஆகவே, ௨-அச்சின் மேல். 1/௨ அளவு கோலை 
அதன் அளவுக் குறிகள் ஆதி (௦1721)யிலிருந்து 1/3 அலகு தூரங்களி 
லிருக்குமாறு குறிக்கவும். இதுபோல், இரண்டாவது புள்ளியாகிய 
39௭ 0, 92--1/5 என்பது 4_-அச்சின்மேலமைந்திருப்பதால், ஏ.அச்சின் 
மேல் 1/5 அளவு கோலை அதன் அளவுக் குறிகள் ஆதியிலிருந்து 1/6 
அலகு தூரங்களிலிருக்குமாறு குறிக்கவும். மூன்றாவது புள்ளியாகிய 
39-00 ரி, 39-10 ரி என்பது 33-3/3-1 என்ற வட்டத்தின் மேல் 
அமைந்துள்ளது. ஆகவே, ஆதியை மையமாகவும், ஏதாவது ஒரு 
வசதியான நீளம் யை ஒரு அலகு ஆரையாகக் கொண்டு ஒரு 
வட்டம் வரைக. . இங்கு 1 அலகு-% என்று ' வைத்திருப்பதால், 
அச்சில் 1/௨ அளவு கோலின் அளவுக் குறிகள் ஆதியிலிருந்து 1/2 

அலகு-%/& தூரத்திலிருக்குமாறு குறிக்கப்படுகிறது. இதுபோல், 
3-அச்சில் 1/5) அளவு கோலின் அளவுக் குறிகள் ஆதியிலிருந்து 1/b 
0G =k/b தூரத்திலிருக்குமாறு குறிக்கவேண்டும். வரையப்பட்ட 

... வட்டத்தின் பரிதி (0 ௦01007610006)யின் மேல். 0£ முதல் 180₹.வரை 
இடஞ்சுழியாகவும்' (anticlockwise), 0” முதல் --180 வரை வலஞ் 
சுழியாகவும் (0௦1௦௦14156) ஒரே சீராக, 9-என்ற அளவு கோலைக் 
குறிக்கவும். இவ்வாறு, 1/3-அளவுகோல், 1/15-அளவுகோல், 0-அளவு 
கோல் என்ற மூன்று அளவு கோல்கள் கிடைக்கின்றன. கே 31), .. 

- (32,722, ஜே, ரலி என்ற மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே நேர்கோட்டிலமையு 
மாறு இம் மூன்று அளவு கோல்களும் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால், 
1/2, 1/5 ஆகிய அளவு கோல்களின் ஏதாவது இரு அளவுக் குறிகளைச் 
சேர்க்கும் நேர்கோடு... ர-அளவு கோலை (அதாவது . வட்டத்தை) 
1/௨, 1/0 ஆகிய அளவுக் குறிகளுக்குரிய 9-அளவுக் குறியில் வெட்டும். 

: இவ்வாறு கிடைக்கப் பெற்ற:படம்தான். ௨௦௦4) ௭௩91 என்ற 
சமன்பாட்டுக்குரிய நேம”வரையமாகும். (படம் 30). ஆகவே, a, b 
ஆகியவற்றின். மதிப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், &,-3-அச்சுக் 
களில். அவற்றிற்குரிய புள்ளிகளை. ஒரு நேர் கோட்டினால் சேர்த்து, 
அந்த நேர்கோடு வட்டத்தை பட்டயம் அவன் 0 இன் 

் கடா பெறலாம்.



நேமவ்ரையம் 

கா
ல்
 ம 

4/
6 
அ
ள
வ
 

  

    
படம் 30 

கோண விகித நேம வரையம் வரைதல் : 

4" ஆரையுள்ள. ஒரு வட்டம் வரைந்து, வட்ட மையத்தின் 

வழியே ஒரு கிடைக்கோடும், ஒரு செங்குத்துக் கோடும். வரைக. 
ஆகவே, %--4”1 அலகு. கிடைக் கோட்டில் 1/௨ அளவு கோலின் 

அளவுக் குறிக௯க் குறிக்கவும் £ 

மையம் 0-இவிருந்து ௨ அளவுக் குறியின் தூரம் - = HOG =— + 
: . a ® 

4 
0. இலிருந்து 8 இன் தூரம் - ஊம் 

vs 6 இன் தூரம் =<. 0671 

: ல் ் “4 i | ம் 
a9 4 wa 4 1-0 |
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உட இ, “௨௭ 

» 20 4, = 5 =2.0" 

OUD gg ane" 

«» 12 «w = a8" 

» 10 4, =F 4.0" 

இதுபோல், செங்குத்துக் கோட்டில் 1/5) அளவு கோலின் அளவுக் 

குறிககைக் குறிக்கவும். வட்டத்தின் பரிதியின் மேல் கிடைக் கோட்டி. 
லிருந்து 0” முதல் 1680” வரை இடஞ்சுழியாகவும், 0? முதல் —180° 

வரை வலஞ்சுழியாகவும் ஒரே சீராகக் குறிக்கவும். இவ்வாறு 

கிடைக்கப் பெற்ற படம்தான் 8 0089-0 8179-1 என்ற சமன் 

பாட்டுக்குரிய கோணவிகித நேம வரையமாகும் (படம்: 30). 

மாதிரி 218 

32௦08 4-4 ஜட 4-1 என்ற சமன் பாட்டின் மெய் மூலத்தைக் 
காண்க. (சென்னை ₹60 செப்.) 

இங்கு ௨-3, 5-4, 

படம் 30-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள. நேம வரையத்திலிருந்து இச் 

சமன்பாட்டின் மூலத்தைப் பெறலாம். 

1/௨ அளவு கோலில் ௧-3 என்ற புள்ளியையும், 1/5 அளவு 

- கோலில் 5-4 எஅற புள்ளியையும் ஒரு நேர்க்கோட்டினால் சேர்க்க 

வும் (படம் 30-ல் புள்ளிக்கோட்டினால் சேர்க்கப் பட்டுள்ளது) இந்த 

நேர்கோடு வட்டத்தை. 1315 30'; 25° என்ற அளவுக் குறிகளில் 

வெட்டுகிறது. . ஆகவே, சமன்பாட்டின் மூலங்கள் 221417 ars. 
ZL == 25° ஆகும். 

பயிற்சி 30 

1. - இன் மதிப்பு 2-5-இலிருந்து 6-0 வரையும், Oe மதிப்பு 2. இலகக 4 
36 வரையும் மாறுகின்ற 

் கனத 2x-+0-25y +0-2 ° 

“என்ற. சமன்பாட்டைத் தீர்க்கப்  பயன்படும்' நேம. வரையம் வரைக, அதைப்... 

ப மயன்படுத்தி 5-:13.2, ஊ:35 ஆகயிருக்கும்போது 5-இன் மதிப்பைக் காண்க. 
Z (சென்னை 66 ஏப்.)
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2. Z=0-7x+0-05y+3-2 என்ற சமன்பாட்டில் :-இன் மதிப்பு 0-1 முதல் 

0-5 வரையும், 9-இன் மதிப்பு 0-3 முதல் 3 வரையும் மாறுகின்றன. சமன் 

பாட்டைத் தீர்க்க ஒரு நேநேம வரையம் வரைக. 

3. இன் மதிப்பு (0-1, 1-0) என்ற வீச்சையும், 9-இன் மதிப்பு (1.0, 2.0) 
என்ற வீச்சையும் கொண்டுள்ள 

. S=2 vx +5y 

என்ற சமன்பாட்டிற்கு நேம வரையம் வரைந்து x=0-6, S=l- gauges 
போது 9-இன் மதிப்பைக் காண்க, (சென்னை “07 ஏப்.) 

4, இலகிய 507 என்ற சமன்பாட்டில் :-இன் மதிப்பு 1-1 முதல் 2.0 வரை 
யும், $*-இன் மதிப்பு 0-1 முதல் 1-0 வரையும் மாறுகின்றன.  நேமவரையம் 
வரைந்து க&9, 2-1:2-ஆகயிருக்கும்போது $)-இன் மதிப்பைத் தோராயமாகக் 
காண்க, (சென்னை 70 ஏப்.) 

5. W=2-2 VU8?, 125/5 10, 9:5210௨2.0 என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க 
தேரமவரையம் வரையும் முறையை விளக்குக. (சென்னை 62 ஏப்., ௦0 செப்.) 

6. Q=2-45 VD? என்ற சமன்பாட்டில் 14/-ஆனது 0:10 முதல் 1 0 வரையும், 
1-ஆனது. 0:35 முதல் 1.0 வரையும் மாறுகின்றன. சமன்பாட்டைத் தீர்க்க ஒரு 
ேநரமவரையம் வரைக. 

4, 1 ik => என்ற சமன்பாட்டில், ம-- பொருளின் தாரம் (0 முதல் 100 
uv ; 

வரை), 5-- பிம்பத்தின்: தூரம் (0 முதல் 80 வரை), 1-- குவியும் தூரம் (0 முதல் 50 
வரை) என்றல், நேநேமவரையம் வரைந்து 1-2, 7--50-க்குரிய ப-இன் மதிப்பைக் 

காண்க, (சென்னை ?03 செப்.) 

3. = = ட்ட = (0-ம், 2500, 05550) என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க 
1 a 

ஒரு தேமவரையம் வரைக. 

9. x8+ax+b=0 srairp Qué சமன்பாட்டைத். தீர்கக வட்ட நேம 
வரையம் வரையும் முறையை விளக்குக. அதன் மூலம் %8--5%-க- 50 என்ற சமன் 

.. பாட்டைத் தீர்க்கவும், 

10, x3-+4ax+b= =0 என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க ஒரு வட்ட. நேமவரையம் 
வரைக. அதன் மூலம் (i) x?+3x—8=0, (ii) 2x?+7x-5=0 sreirp சமன்பாடு 
களைத் தீர்க்கவும். 

Il. x?+ax+b=0 என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க ஒரு பரவளைய தேமவரையம் 
வரைக, அதன் மூலம் 5542-50 என்ற சமன்பா ட்டைத் தீர்க்கவும். 

12. . ₹3--2%--6-0 என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்ககா rea di வரைந்து 
காண்க, 

13. 34௨4-0 என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க ஒரு நேம எட் வரைக. 
அதன் மூலம் 3--3%--4- -0-இன் மூலங்களைக் காண்க, 

14, 8x9412x?—2x— 3-0 என்ற சமன்பாட்டின் கவ்வ தேரமவரையம் 
வரைந்து காண்க. 

15, . ௨005 ரி 34 ர-1 என்ற சமன்பாட்டிற்கு நேமவரையம். வரையும் 
முறையை விளக்குக. _,அதன் இதம்: 5005 04381 7-1 என்ற சமன்பாட்டைத் 
தீர்க்கவும். ் 

—_—_—— கதவைக், 

௭93



விடைகள் 

பயிற்சி 1 

று 3598-38 79-10-0 (2) 45-1294)- 4843 16ya—32y 
—512=0 (3) 2y#—S0y?+300y?—2000y+10000=0. (4) 10ys 

— lly! + By? — 3y?+ 6y -5=0 (5) 3y?+43y? + 206y + 321=0 
(6) y5+7y#+l4y8+lly? + 40y+53 =0 (7) y*—9y8+-20y2=0; 

x=3+.4/2, 1,5 

பயிற்சி 2 

(1) 22404 (2) 0-327 (3) 0-32 (4) 1-5320888 (5) 1-6716975 
(6) 2:0945514 (7) 0-90 (8) 0-259 (9) 0-547 (10) 2.76885 
(11) 1-9078 (42) 28-467848 (13) 0-5615 (14) 1-6369 (15) 1.6920 
(16) 6-2500000 (17) —0-59368583 (18) 2.15443 (19) 3-1072395 
(20) 2-92401773821 

பயிற்சி 3 

(1) 1-0447 இ 43811 (3) 1-99737 (4) 1-723 (5) 4-5465 
(6) 14453 (7) 2-404 

| பயிற்சி 4 

(A): 2-09455 (2) 21958 (3) 2-047. (4) 1-9964 (5) 0.25865 
(6). 4-0644 (7) 42644 (8) 2-81471 (9) 2-96867 (40) 0-3131 
(11) 1-636913570 (12) —1-7728656 (13) 2-24004099 

(14) 4-8058955338 (15) —3-9073785 (9 3-176814393 
(17) 5-13457872528 . (18) 9-88601 (19) 2-554195 (20) 2-883238 
(21) 0-6071 (22) 2-308 (23) 0-9383 (24) —1-9338 (25) 0-6724 
(26) 3-7893 (27) 0-15368 (28) 8-46 (29) 6-089114 (30) 1-2564_ 
பே 2-1533° (32) (i) 3-1623, (ii) 6-8537 (iii) 2.7203 
(33) x=0-2268461, y=0-3697895 

பயிற்சி 5 

_(00-1.7087, 4--1.8003, 210491 

௫ ௩-0.444, *-0.563,2_0:3924, 40723 
(3) x=0-22637, y=0-208901, z=1-03834, t=-846773 
(4) x=5, y=4, z=—7, w=1 
(5) x1=2-031, x;=2-688, xj=—1-118, x, 23-111



விடைகள் 515 

பயிற்சி 6 

(1) 3-5616+2-493 i, —0-0284+0-3241 i 
(2) 1.06393, —1+31327, 0-1757141-37214 i, 

—0-05104-+0-94212 i 
(3) 5.2555, 0-9676+0-3272 i, —0-7870+0-5764 i, 0-3833 

(4) —1-5818592, 0-5654427+1.3686572 i, 
0-9623278+ 0-7135689 i, —0-7378408 +0-8124513 i. 

பயிற்சி 7 

(1) 1-53208 (2) 1-24698 (3) 1-6920 (4) 2-24004 (5) 1-77286 
(6) 0-8526 

பயிற்சி 8 

(1) 5+ ். எண்ம 

(2) 2475, =, ட். x, பப்ப 

(3) 8. an za பப்ப 

ம 843 ஆ இவவ 

பயிற்சி 9 

00 2,1,-3 (3) —1-9524 (6) 3-049, —1-387, —1-692 

பயிற்சி 10 

(1) 1-356 (2) 247 (3) 2969 (4) 1-7963 (௫) 3-142 
(6) 1-466 (7) 0-594; 2.047 (8) 0-888, —1-09 (9) 1-63, —2.26 

பயிற்சி 11 

(1) y=0-0000008579x3095 (2) y=481-6x-1.0608 
(3) y=113-44e-2-1549% 

ul 12 
ண்ட டட ட | se 

வடிவது. 9056-0 
(ii) 2 sin + cos (nx-+" 5") (ii) 2x (x42) 3° 

(6) Ug=12, Up=68 (8) a +als (A241) - 
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பயிற்சி 13 | 

(2) 3 [x]8-+10 [x]?-+5 J+! (4) 1110 G) 94[x]1-+13 Exp 

—6 [xP+[xt © (0184-6 [8444100746 (0 11 [x] 

471 [xP +94 [x]2-419 [I-15 ௫. 16 இ [2442 [00 
+49 [xP +12 [x] +k. 

பயிற்சி 14 

(1) 891 (2) 10;22 (3) 1756 (03-80 
(5) 57-457 (6) 405°C; 41-5°C (7) 187-79°C. (8) 5281 (9) 24.6 
(10) 3108-0695 (11) 27-85 (12) 1-7589 (43) 0-9306 (14) 0.7881 
(15) 05368 (46) 27.16; 50:44 (17) 0.9975; 0-9975016 

(18) 0-208459 ; 0-227977 (19) 0-2296657 (20) 0-86123211. 

பயிற்சி 15 

(1) 149 (2) 370 (3) 27-51 (4) 274 (5) 7237-87 (6) 0-5479 
(7) 1.99476 (8) 160-06 (9) 3-215949 (10) 0-050015. | 

பயிற்சி 16 

(1) 300 (2) 207.31 (3) 24-2 (4) 465 (5) 19-84 (6) 169.33 

(7) 380-5 (8) 445-2 (9) 2744 (40) 3-708, 3-711 (11) 79.35, 
80-59. (2. 0.128;0:090% (13) 479 (14) 2025 78005 
(15) 0-99994 (16) 1-5. 

  

| பயிற்சி 17 

ப ட ட்ட (வேடு). ... ab+be-+ca, 
டு f (a, b)=—aqr? f (a, b, டு 2 

ae . __ ~(abe+abd-+-acd--bed) 
F (a, b, ¢, d)=— al bb? ct da 

(3) 6 (0.1) ௨-3) கோட) பேக) 6) +x. (6) x 
(7) £ (3)=183 f (14)=2548 (8) 433-11 (9) 93-3 (10) 681472 
(41) 130326 (12) —(x—2)®+5 (x—2)9—3 (x—2) +7 (13) (x—6)9 
“$18 (x—6)2454 (x6) +73. ' 

ம் | | பயிற்சி 18 ் 

42x42 இ 1702-12 “இ வீ. 
16. (4) 49-31 (5) 13-18 ஒ415 ரூ.18. ௫143. 
(9) 20-449 (10) 8-89 (0 18007 (ஐ.3. (03. 7740. 
(14) 48, : ; a ae
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(1) 6 (2) 2017 (3) 76-912 (4) 7-6 (5) 16-9216 (6) 0-70711 
(7) 2-5282738 (8) 0-17639 (9) 0.016247 (10) 21-219318 
(11) 16-353 (12) 0-035336 (13) 0.02838499. 

பயிற்சி 20 
(1) 16-25 (2) 0-704689 (3) 45.8 (4) 3.52828 (5) 6504 

(6) 1431-5 (7) 14606063 (8) 0-9015. 

பயிற்சி 21 

(1) 37-23 (2) 2-751 (3) 8-337 (0 53.7 (5) 886.42; 
16908 (6) 1-52 (7) 1.2134 (8) 2.0946 (9) 1.371363 
(10) 3-7893 (11) 48-59° (12) 0:4769 (13) 0.6067 (14) 2.425990 
(15) 0-267949 (16) 2.4695. 

பயிற்சி 22 

(1) 5-254 (2) 5-319 (3) 10-389, 10-475 (4) f (-044, 22.5) 
= 38-4371. 

பயிற்சி 23 
(1) 5-56 (2) 27-5 (3) 0-002000 ; -0.000004 (4) 0.098105 (5) 1-6682 , (6) 0-03560 (7) —1-45835 (8) 0-254 (9) 0-1086 (10) 98 7 | 

பயிற்சி 24 

(1) மீப்பெரிது: 5-2, (54) ; மீச்சிறிது : 5-3, (--71) 
(2) மீப்பெரிது: ௩-0, (0), மீச்சிறிது: x=1,—1; (—0-25), 

(—0-25) 
3 மீப்பெரிது: ௨-4, (164); மீச்சிறிது: 3-8, (192) 
(4) மீப்பெரிது: 2-1-0728, (02541) ; மீச்சிறிது : ₹--3.4365, 

(—0-4894) 
(5) மீச்சிறிது: ₹--1.7887, (898027) 
(6) %-5.6922 
(2). x=0-496, (0.8852) 
(8) மீப்பெரிது: x—1-1764, (2-6471) 
(9) .மீச்சிறிது: x=5-4049, (373.75) 

(10) மீச்சிறிது: ₹--2.5465, (036358)
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பயிற்சி 25 

(1) 0-6948775 2 1.82785 (3) 1:16 (4 9541.67.... 
(5) 3-545416 (6) 7-8558. (7) 3760-67 (8) 0-6932 (9) (i) 0.7854 
(ii) 0-7854 (10) 1-299,/(11) 293-4 (12) 0-848306 (13) 3.1417 
(14) 0-74679 (15) 1-5050 (16) 0-693153 (ரு 0.523599 
(18) 0-7853996 (19) 13-8048 (20) 0-48645 (24) 9.111154 
(22) 0-04879016 (23) 1728114577800 (24) 2582129761 (05 
0-78539817 (26) 0-5495 (27) 0-141593 (28) 0.675539 (9) 
0-693 1472. | 

பயிற்சி 26 

1) ௫3௩௫-1) 0-2) 0-3) ஸூ ந௩௫41) 
(374) (6௩௫41) ௫-8) ௫-4) 1௨41) 
(2n-+1) (3) $n (6n°+16n?+9n—4) (4) டாடா ரபா 

  

n (5n+13) 1 (5-1) 11 
ி நடுல வூ 0 6௩ 0-3 
(8 1௩08-2௨-17) இ) %-1-௩ (19) ௯4144 வடர 

1 ~ 1 
(11) ts n (n+1) (9n?+ 17n+4) (12) 1 "Gabe (13) (n+1) 

antl = qn+2 a a? 9 

(16) 0:0034056 (17) 0-0102512 (18) 0-0045249175 (19) 0-00083129 
(20) 0-585886 (21) 0-1806594 (22) 155-97000 (23) 136.217607 
(24) எதிர்மடக்கை 28-138179 (25) எதிர்மடக்கை 2567.-50914 
(26) எதிர்மடக்கை 4483.721927 (27) 80.142026 ப 

- பயிற்சி 27 

மூ 7 Q) uaa Oto (—2) G) us= (it 
CoX) (E)¥ (A) Ug=cy-28+cy 5-6-4" (௫). பூ௮௦9௩௨3 1) 

| 1 
(6) uses tex (x-1) (7) 0௬௦3ம் (8) up cy 25-40, 3% 

HES O) use, 40g (— 18-238 (10) ue ce 4 
sae jose beet 

4 |x ) +z | ட்
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பயிற்சி 28 
y=4-52+ 28-04 cos x—2-37 cos 2x+0-90 cos 3x 

+4.85 cos 4x+1-71 cos 5x+0-74 cos 6x 

—(-13 sin x—12-50 sin 2x —3-15 sin 3x 

+ 3-4] sin 4x—0-22 sin 5x. 

பயிற்சி 29 

(1) 927-6 (2) 454 (3) 813 (4) 0-2852 (5) 0-5085 (6) 2.307 
(7) 4-57 (8) 2-041 (9) 8-43 (10) 3-91 (11) 28-16 (12) 0.061 
(13) 55-6 (14) 62-2 (15) 14-74 (16) 468 (17) 3-04 }



10. 

1]. 

12. 

நாறா 

“The Calculus of Observations ” 

** Principles of Numerical 

Analysis ” 

«The Calculus of Finite 

Differences with Numerical 

Analysis” 

** Numerical Mathematical 

Analysis” 

“* Numerical Mathematics ”’ 

“Survey of Numerical Analysis ” 

56 இரு Introduction to Numerical 

Mathematics ” 

** எண்சார் கணிதம் ?” 

** Interpolation *? 

** Finite Differences for Actuarial 

Students ” 

** Numerical Analysis ” 

** The Slide Rule” 

—by Robinson 

—by A. §. Householder 

—by H. C. Saxena 

—by F. R. Scarborough 

—by P. Balasubrahmanyam 

—by F. Todd 

—by Edward L. Stiefel 
—by M.M. Breruseor rm 

—by F. F. Steffensen 

—by Harry Freeman 

—by %. Kopal 

—by Blaine



கலைச்சொற்கள் 

> 

_ Accurate 
Add 
Addition 
Algebra 
Algebraic expression © 
Altitude 
Analysis 

Angle 
Antilogarithm 
Approximate 
Approximate value 
Approximation 

Arbitrary . 
Arc 

Argument 
Arithmetic 

_ Arithmetic mean 
Arithmetic progression 
Ascending order 
Assumption 
Auxiliary equation 
Auxiliary function 
Average 
‘Axis 

Backward differences 

Binomial theorem 

Bivariate 

Calculate 
Calculation 
Case. | 

| 

மிகச் சரியான 

கூட்டு 

கூட்டல் 

இயற்கணிதம் 

இயற்கணிதக் கோவை 

கோணவேற்றம், குத்துயரம் 

பகுப்பாய்வு gi 
கோணம் 

எதிர்மடக்கை 

தோராயமான 

தோராயமதிப்பு 

தோராயம் 

யாதாமொரு 

வில் 

சார்பின்மாறி . 

எண் கணிதம் 

கூட்டுச் சராசரி 

கூட்டுத் தொடர் 

ஏறு வரிசை 

தற்கோள் 

துணைச் சமன்பாடு 
துணைச் சார்பு 

சராசரி 

அச்சு 

பின்முக வேறுபாடுகள் 

ஈருறப்புத் தேற்றம் 
இருமாறி 

"கணக்கிடு 
கணக்கீடு 

வகை
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Central difference 

Characteristic equation 
Characteristic roots 

Circle 

Complete integral 
Complex root 
Constant 

Co-ordinates 

Correct 

Corrections 

Cube-root 

‘Cubic equation 
Curve 

Cursor 

Data 
Decimal 
Decrease 

Definite integral 
Definition 
Degree « 
Dependent 
Dependent variable 
Derivative 
Descartes rule of signs 
Descending order 

Determinant 

Difference 

a advancing 
i backward 

9 central 

93 divided 

னு forward © 

Difference, leading 
Difference equation 
Differentiable 
Differential 

».. coefficient 

“pes & equation 

எண்சார் கணிதவியல் 

மைய வேறுபாடு 

சிறப்பியல்பு சமன்பாடு 

சிறப்பு மூலங்கள் 

வட்டம் 

முழுத் தீர்வு 
சிக்கல் மூலம் 

மாறிலி 

அச்சுத்தூரங்கள் 

திருத்து, திருத்தமான 
திருத்தங்கள் 
கன மூலம் 

முப்படிச் சமன்பாடு 

வளைவு, வளைகோடு 

காட்டி 

விவரங்கள் 

தசமம் 

குறைதல் 
வரையறுத்த தொகையீடு 

வரையறை 

பாகை, படி 

சார்ந்த 

சார்புடைமாறி 

வகைக்கெழு 
"தெக்காட்டின் குறியீட்டு விதி 
இறங்கு வரிசை 

அணிக்கோவை 

வேறுபாடு, வித்தியாசம் 

முன்னேறு வேறுபாடு 

பின்முக வேறுபாடு 

மைய வேறுபாடு 

வகுபட்ட வேறுபாடு 
முன்வேக வேறுபாடு 

முதனிலை வேறுபாடு 

வேறுபாட்டுச் சமன்பாடு 

வகையிடத்தக்க 

வகையீட்டுக்குரிய, வகையீட்டு 
வகையீட்டுக் கெழு 
வகைக்கெழுச் சமன்பாடு



கலைச்சொற்கள் 

» operator 

Differentiate 

Differentiation 

ஞு logarithmic 

Digit 

Divide 

Double root 

Eliminate 

Elimination 

Equal 

Equation 

auxiliary 

ஜு binomial 

. cubic 

ன difference 

5 homogeneous 

95 linear 

ர normal 

9 quadratic 
» reciprocal 
49 Simultaneous 

Error 

_ Estimate 

Evaluate 

Even number | 

Expand 
_ Expression 
- Extrapolation 

Factor 

Factorial 

Factorise 

_ Finite. 

Formula 
Fraction 

Frame 
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வகையீட்டுச் செயலி 

வகையிடு, வகையீடு காண் 

வகையீடு, வகையிடல் 

மடக்கை வகையீடு 

இலக்கம் 

வகு 
இரட்டை மூலம் 

நீக்கு, விலக்கு 
நீக்கல், விலக்கல் 

சமம் 

சமன்பாடு 

துணைச் சமன்பாடு 
ஈருறுப்புச் சமன்பாடு 

முப்படிச் சமன்பாடு 

வேறுபாட்டுச் சமன்பாடு 

சமபடித்தான சமன்பாடு 

ஒருபடிச் சமன்பாடு 

மீச்சிறுபடி. வழிச் சமன்பாடு 

இருபடிச் சமன்பாடு 

தலைகீழ்ச் சமன்பாடு 
ஒருங்கைச் சமன்பாடுகள் 

பிழை ள். 
தோராய மதிப்பு 
மதிப்பிடு 

இரட்டையெண் : 
விரி 

கோவை 

-  புறச்செருகல் 

காரணி... 

காரணீயப் பெருக்கம் 

. காரணிப்படுத்து 

-முடிவுள்ள 
"வாய்பாடு, சூத்திரம் 
பின்னம் 

சட்டம் ....
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Function 
» algebraic 

» auxiliary 

»> decreasing 

»» increasing 

3» linear 

33 periodic 
»» polynomial 
3»  trigonometrical 

General 
3 solution 

Graph 
Graphical method 

» representation 

Gregory’s formula 

Hair line 
Harmonic analysis 
Homogeneous 
Horizontal 

55. line 

Increment 
Indefinite integral 
Independent variable 
Indicator - 
Infinite 

35 series 

Infinity 
Integer 
Integral 

>, definite 

Integrand 
Integrate 

Integrating f actor 

எண்சார் கணிதவியல் 

சார்பு 

இயற்கணிதச் சார்பு 

துணைச் சார்பு 

குறைவுச் சார்பு 

கூடும் சார்பு 

ஒருபடிச் சார்பு 

திரும்புச் சார்பு 
பல்லுறுப்புச் சார்பு 

திரிகோணக் கணிதச் சார்பு 

பொதுவான 

பொதுத் தீர்வு 
வரைபடம் 

வரைபட மூறை - 

வரைபடவகைக் குறிப்பு 

கிரிகோரியின் வாய்பாடு 

மயிர்க்கோடு 
இசைப் பகுப்பாய்வு 

சமபடித்தான 

கிடை. . 

கிடைக் கோடு 

ஏற்றம், கூடுந்தொகை 

வரையர௫ுத தொகையீடு 

சாராமாறி 

காட்டி 

முடிவில்லாத, கந்தழி 
முடிவிலாத் தொடர், 

கந்தழித் தொடர் 
முடிவிலி, கந்தழி | 
முழுவெண்் 

தொகை 
வரையறுத்த தொகை . 
தொகைச் சார்பு 

தொகைகாண், . 
தொகையீடுகாண் 

தொகையீட்டுக் காரணி



கலைச்சொற்கள் 

Integration 

> numerical 

» by parts 
Intercept 

' Interpolation 

» bivariate 

» inverse 

Interval 
Invariable 
Inverse 

Iterative process 

Item 

Law 

Least squares method 
Limit 
Line 

Linear | 

Linear equation 
Logarithm 

Logarithmic paper 
‘Logarithmic graph 

$5 double 

a semi 

Mantissa 
Maximum 

Method 

Minimum 

Minus 

Multiplication 
Multiply _ 

Negative 

ப்ட் Sumber 
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தொகையிடல், 

தொகை காணல் 

எண்சார் தொகையிடல் 

பகுதிப்படுத்தித் தொகையிடல் 

வெட்டுத் துண்டு 

இடைச்செருகல் 

இருமாறி இடைச்செருகல் 

எதிர்மார் இடைச்செருகல் 

இடைவெளி 

மாற்றமில்லாத, மாருத 

நேர்மாறான 

தொடர்முறைக் கணிப்பு 

உறுப்பு 

விதி 
மீச்சிறு படி, முறைகள் 

எல்லை 
நேர்கோடு 
நேர்கோட்டுக்குரிய, 

.... ஒரு படிக்குரிய' 
ஒருபடிச் சமன்பாடு 

மடக்கை 

மடக்கைத் தாள் 

மடக்கை வரைபடம் 

இருசார் மடக்கை வரைபடம் 

ஒருசார் மடக்கை வரைபடம் 

மடக்கைப் பின்னம் 

மீப்பெரிது 

வழி, செய்முறை 

மீச்சிறிது 
கழி, குறை, எதிர் 
பெருக்கல் 

பெருக்கு 

எதிர்... 

எதிரெண்
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Nomogram 
55 «Circular 

» parabolic 

Non-homogeneous 

Non-linear 

Normal equation 

Notation 

Number 

» even 

» negative 

» odd 

»» positive 

x Teal 

Numerical 

» differentiation 

»» integration 

» solution 

Odd 
Operator 
Opposite 
Order 
Ordinate 
Origin 

. Pair 
Parabola 

Parallel 

Particular integral 

Percentage error 

Period . 

Periodic function 
Pivot 
Pivotal equation . 
Point 

Positive 

எண்சார் கணிதவியல் 

தேம வரையம் 

வட்ட நேரம வரையம் 

பரவளைய நேம வரையம் 

சமபடியில்லா த, 

ஒருபடியில்லா த 
ஏகபரிமாணமல்லாத 

மீச்சிறுபடி வழிச் சமன்பாடு 

குறியீடு 
எண் 

இரட்டையெண்் 

எதிரெண் 

ஒற்றையெண் 

நேரெண் 

மெய் எண் 

எண்சார், எண்ணுக்குரிய 

எண்சார் வகையிடல் 

எண்சார் தொகையிடல் 

எண்சார் தீர்வு - 

ஒற்றை 
செயலி 

எதிரான 

வரிசை, நிலை 

நிலைத்தூரம் 
ஆதி 

சோடி 

பரவளைவு 

இணை 

சிறப்புத் தீர்வு 
சதவீதப் பிழை 
காலம், காலவட்டம் 

திரும்புச் சார்பு 

சுழற்சித் தானம் 

சுழற்சித் தானச் சமன்பாடு 

புள்ளி 

நேர்



கலைச்சொற்கள் 

Primitive 
» complete 

Principle 

Product 

Proportion 

Prove 

Proof 

Quadratic equation 
Quadrature 

ச formula 

Quotient 

Radial nomogram 

Radius 

Range 
Ratio 

Rational 

Real 

Reciprocal 

Relation 

Remainder 

Residues 

Root 

» complex 

» real 

» square 

Rule 

4, trapezoidal 

Scale 

» logarithmic | 

Side 
Sign 
Similar 

527 

மூலம் 

முழுமூலம் 
தத்துவம் 
பெருக்கம் 

விகிதசமம் 

நிறுவு, நிரூபி 
நிரூபணம் 

இருபடிச் சமன்பாடு 

பரப்புகாண் முறை. 

பரப்புகாண் வாய்பாடு 

ஈவு 

ஆரை நேமவரையம் 

ஆரை 
வீச்செல்லை 

விகிதம் 

விகிதமுறுகின்ற 
மெய்யான 

தலைகீழான, தலைகீழ் 

தொடர்பு 

மீதி 
எச்சம் 

மூலம் 

சிக்கல் மூலம் 

மெய் மூலம் 

வர்க்க மூலம் 

விதி 
கோடகம் சார்ந்த விதி, 

சாய்வக விதி 

அளவு கோல் 

மடக்கையளவு கோல் 
பக்கம் 

குறி 
வடிவொத்த
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_ Simple equation 
- Simplification 
Simplify 
Simultaneous equations 

~ Slide rule 
Slope 
Smooth 
Solution 
Solve 

Square 

Straight line 
Summation 

Table 
~ Tabulate 

Term 

Theorem 
_ Trapezoid 
Trapezoidal 
Triangle 
Trigonometry 

Unit | 

. Unity 

Value. 

Variable.. 

Variate 

Variation 
~Mertex. . 

- Vertical 

Zero 

எண்சார் கணிதவியல் 

எளிய சமன்பாடு 

சுருக்கல் 

சுருக்குக 

ஒருங்கை சமன்பாடுகள் 

நழுவுச் சட்டம் 
சாய்வு விகிதம், சரிவு 

மெல்லிய, வழுவழுப்பான 

தீர்வு 
தீர்த்தல், தீர் 

வர்க்கம், சதுரம் 

நேர்கோடு 

கூட்டல் 

அட்டவணை, பட்டியல் 

அட்டவணைப்படுத்து, 

பட்டியலபை 

உறுப்பு 

தேற்றம் 
சரிவகத்திண்மம் 
கோடகம் சார்ந்த 

முக்கோணம் 

திரிகோண க் கணிதம் 

அலகு 

ஓன்று... 

மதிப்பு 
மாறி 

மாறி 

மாறுபாடு 

உச்சி 

உச்சிக்குரிய 

ல். பூச்சியம்



மடக்கை அட்டவணை 

  

0 * 2 3 6 &§ 6 9 8 9 

Mean Difference 
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Mean Differences = syraf வேறுபாடு
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மடக்கை அட்டவனை 
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