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Nemlineáris egyenletrendszerek

• Gyakran előfordulnak a modellezés során.
• Nem szükséges ismerni a megoldó algoritmust.
• De meg kell adni az iteráció kezdőértékét, vagy néhány 

korlátot. (Szükséges a közgazdász intuíció.)
• Gyakori az érzékenységvizsgálat � többször kell megoldani
• Számos szoftver-csomag támogatja (Matlab, Gams)
• Ezek valamilyen magas szintű mesterséges nyelvet 

használnak a számítógéppel folytatott kommunikációhoz.
• A megoldás során számos probléma előfordulhat Pl: 

– Nincs valós megoldás.
– Nullával osztás.



A megoldáshoz használt szoftver két típusa

1. Compiler

1. Meg kell írni egy teljes programot.

2. Ezt a számítógép lefordítja a maga „nyelvére”.

3. Futtatja a lefordított programot.

4. Futási listát ad.

2. Interpreter

1. Figyeli a felhasználó parancsait, s azokat végrehajtja (mint 
pl. a Windows)

2. A programot is ilyen parancsok sorozataként értelmezi.

3. Szintaktikai hibát tartalmazó program is futtatható, amíg a 
hibás parancsra nem kerül a vezérlés.



Compiler: rövid távon kényelmetlen, hosszú távon jokk.

• Az output független a futtatást megel�z� parancsoktól.

• Az outputnak nincs hatása a következ� program outputjára. 

• A programban minden objektumot deklarálni kell. (Pl: 
Legyen f(x,y) kétváltozós, valós függvény!)

• Az egyes objektumok csak a programban definiálhatók (Pl: 
f(x,y) = A�x��y� és � = 0,36

�Determinisztikus futás: azonos inputra mindig azonos 

output.

� Gyorsabban futó programok (f�leg Linux alatt)

� Kisebb memóriaigény.

� Nagyobb a késztetés öndokumentáló programok írására. 

Ennek el�nyeit esetleg évek múlva tapasztaljuk. De akkor 

annál inkább.



Interpreter: rövid távon kényelmes, hosszú távon nem.

• A program kapcsolatban áll a futtatás előtt végrehajtott és a futtatás 

után végrehajtható parancsokkal.

• Az objektumok többségét (skalárok, tömbök) nem kell deklarálni.

• Az egyes objektumok a programon kívül is definiálhatók. (Pl: 

iteráció kezdőértéke, megoldásra vonatkozó korlátok)

�Azonos inputra nem feltétlenül azonos output: Az output függhet a 

futtatás előtt kiadott parancsoktól.

� A programok lassabban futnak: Minden egyes iterációs lépésben 

újra értelmezi a parancsokat.

� Nagyobb a memóriaigény: Futás közben az interpreter is helyet 

foglal.

� Nem késztet öndokumnetáló programok írására: Az elmentett 

program nem is biztos, hogy helyesen működik. Pl:ha kimaradt 

belőle néhány változó inicializálása.



Numerikus hibák (pl: 0-val osztás) esetén

Pl: Nemlineáris egyenletrendszer megoldásának 
érzékenységvizsgálata valamelyik paraméter 
egy sorozatán

Compiler
• A futás megszakad, oka és helye a futási listán.
• Új korlátok megadását követően a programot ismét el kell 

indítani. (a már kiszámított értékek elvesznek.)
Interpreter
• A futás megszakad, okáról és helyéről az interpreter 

információt ad.
• Új értéket adva a nevezőben álló változónak a program futása 

folytatható. (A már kiszámított értékek nem vesznek el.)



Egy példa: jól viselkedő fgv. Ramsey modelljéken

Nullára rendeztük,
majd definiáltuk a
jobb oldalon álló
két függvényt.



Hol inicializáljuk az iteráció induló vektorát?

� Ha nem itt, hanem a programon kívül, akkor

� ki kell hagyni.
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Folytatás a következő dián.



(Így könnyen módosíthatók a függvények.)
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És az interpreter nem kényszeríti ki, hogy 
s definíciója benne legyen a programban.
Lehet a programon kívül is.
De akkor ki tudja, mi van s-ben?
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• Az interpreterek használata egyszerűbb, kényelmesebb, 
rugalmasabb, könnyebb a program futását nyomon követni.

• De épp ez a rugalmasság vezet hosszabb távon hátrányokhoz: 

– Teljes programok helyett programtöredékek

– Hibátlan programok helyett szintaktikailag hibás programok.

Állnak csak rendelkezésre, amikor később (esetleg évekkel 
később) a munkát folytatni szeretnénk.

Pl: Jól fut a program, de csak akkor, ha előtte egy másikat is 
lefuttatok. Vajon miért?

Végkövetkeztetés: Érdemes interpreter helyett 
compilert használni.
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Köszönöm a figyelmet.


