III. INTERPOLACJA

3.1. Ogólne zadanie interpolacji
Niech

oznacza funkcjê zmiennej x zale¿n¹ od n + 1 parametrów

tj.

Definicja 3.1. Zadanie interpolacji polega na okreœleniu parametrów
tak, ¿eby dla n + 1 danych par
(i = 0, 1, ... , n) liczb rzeczywistych lub zespolonych takich,
¿e
dla
zachodzi³o
Punkty
nazywamy wêz³ami interpolacji,
– wartoœciami funkcji w wêz³ach
a zbiór
nazywamy siatk¹.
W zale¿noœci od rodzaju funkcji

wyró¿niamy interpolacjê:

! liniow¹, w tym
" wielomianow¹, a w tym
• Lagrange’a,
• Hermite’a,
" trygonometryczn¹,
" funkcjami sklejanymi,
! nieliniow¹, w tym
" wymiern¹,
" wyk³adnicz¹.
W interpolacji liniowej funkcja

zale¿y w sposób liniowy od wspó³czynników

Na przyk³ad, dla interpolacji wielomianowej mamy

Przyk³adem interpolacji nieliniowej jest interpolacja wymierna, w której

tj.
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Interpolacja jest stosowana m. in. do okreœlenia wartoœci funkcji zadanej tablic¹ wartoœci (np.
interpolacja wielomianowa), do wyprowadzania wzorów numerycznego ca³kowania, ró¿niczkowania, rozwi¹zywania równañ ró¿niczkowych, przyspieszania zbie¿noœci pewnych ci¹gów
(np. interpolacja wielomianowa i wymierna) i do analizy Fouriera serii pomiarów (interpolacja
trygonometryczna).

3.2. Interpolacja Lagrange’a
Definicja 3.2. Zadanie interpolacyjne Lagrange’a polega na znalezieniu dla danej funkcji f wielomianu
stopnia nie wy¿szego ni¿ n, którego wartoœci w n + 1 punktach
s¹ takie same, jak wartoœci interpolowanej funkcji, tzn.
(3.1)
Twierdzenie 3.1. Zadanie interpolacyjne Lagrange’a ma dok³adnie jedno rozwi¹zanie, tj. dla
dowolnych n + 1 wêz³ów
i wartoœci funkcji w tych wêz³ach
istnieje
dok³adnie jeden wielomian stopnia nie wiêkszego od n, dla którego zachodzi
zale¿noœæ (3.1).
Dowód. W pierwszej czêœci dowodu poka¿emy, ¿e wielomian, o którym mowa w twierdzeniu,
istnieje, a nastêpnie udowodnimy jego jednoznacznoœæ.
Skonstruujmy nastêpuj¹ce funkcje pomocnicze:

S¹ to wielomiany stopnia n, takie ¿e

(

oznacza symbol Kronecker’a). St¹d wielomian
(3.2)

jest wielomianem stopnia co najwy¿ej n przyjmuj¹cym w punktach
istnieje wielomian spe³niaj¹cy zale¿noœæ (3.1).
Przypuœæmy, ¿e istniej¹ dwa wielomiany

i

wartoœci

czyli

stopnia nie wiêkszego od n, dla których
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Wówczas wielomian
jest wielomianem stopnia nie wiêkszego od n, który ma co
najmniej n + 1 ró¿nych pierwiastków (i = 0, 1, ... , n). Oznacza to, ¿e jest to wielomian to¿samoœciowo równy 0, tj.

a wiêc
co jest sprzeczne z przyjêtym za³o¿eniem, ¿e wielomiany

i

s¹ ró¿ne.

Wzór (3.2) nosi nazwê wzoru interpolacyjnego Lagrange’a, a wielomian
wielomianem interpolacyjnym Lagrange’a. Z wzoru tego wynika, ¿e wielomian
liniowo od wartoœci
Dla du¿ych wartoœci n wzór ten jest niepraktyczny.

#
nazywa siê
zale¿y

Przyk³ad 3.1
Niech dla n = 3 bêdzie dana tablica wartoœci
i

0

1

2

3

0

1

3

4

1

3

2

1

Nale¿y wyznaczyæ wartoœæ wielomianu interpolacyjnego
¿e
dla i = 0, 1, 2, 3. Mamy

w punkcie x = 2 przy za³o¿eniu,

i na podstawie wzoru (3.2) otrzymujemy
#
Przy obliczaniu wartoœci wielomianu interpolacyjnego wygodnie jest pos³ugiwaæ siê algorytmem Neville’a, który sformu³ujemy w twierdzeniu.
Twierdzenie 3.2. Niech dla danych punktów wêz³owych
i = 0, 1, ... ,
nacza wielomian stopnia nie wiêkszego od k, taki ¿e

Wówczas zachodz¹ wzory rekurencyjne:

oz-
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a)

(3.3)

b)
Dowód. Wzór a) jest oczywisty. W celu wykazania wzoru b) oznaczmy praw¹ stronê przez R(x).
Poka¿emy, ¿e wielomian R ma w³asnoœci wielomianu
Zauwa¿my, ¿e stopieñ wielomianu R jest nie wiêkszy od k. Z definicji wielomianów
i
mamy

a dla j = 1, 2, ... , k ! 1 otrzymujemy

Z twierdzenia 3.1 wynika jednoznacznoœæ interpolacji wielomianowej, a wiêc

#

Algorytm Neville’a polega na tym, ¿e za pomoc¹ wzorów (3.3) konstruujemy tablicê symetryczn¹, która zawiera wartoœci wielomianu interpolacyjnego
w ustalonym punkcie x:
k=0

k=1

k=2

k=3

W praktyce wielomian
oznaczamy przez
co u³atwia komputerowe zaprogramowanie powy¿szej tablicy (jako tablicy dwuwymiarowej). Przyjmuje ona wówczas postaæ
k=0

k=1

k=2

Stosuj¹c to oznaczenie wzory (3.3) mo¿na zapisaæ nastêpuj¹co:

k=3
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3.3. Wzór interpolacyjny Newtona

(3.4)

Przyk³ad 3.2
Dla danych z przyk³adu 3.1 znajdŸmy wartoœæ
z wzorów (3.4) konstruujemy nastêpuj¹c¹ tablicê:
k=0

k=1

stosuj¹c algorytm Neville’a. Korzystaj¹c

k=2

k=3

0
1
3
4
#

Zatem

3.3. Wzór interpolacyjny Newtona
W przypadku wyznaczania samego wielomianu interpolacyjnego lub obliczania wielu interpolowanych wartoœci korzysta siê z wielomianu interpolacyjnego Newtona. W zapisie tego wielomianu wykorzystuje siê ilorazy ró¿nicowe.
Definicja 3.3. Ilorazem ró¿nicowym rzêdu k funkcji f opartym na parami ró¿nych wêz³ach
w których jest okreœlona funkcja f (tj. znane s¹ wartoœci
nazywamy wyra¿enie postaci

(3.5)

przy czym przez iloraz ró¿nicowy rzêdu zerowego oparty na wêŸle
my wartoœæ
Poni¿ej podajemy podstawowe w³asnoœci ilorazu ró¿nicowego.
1° Iloraz ró¿nicowy jest funkcj¹ symetryczn¹, tj.

rozumie-
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s¹ dowoln¹ permutacj¹ liczb l, l + 1, ... , l + k.

gdzie liczby

2° Iloraz ró¿nicowy jest funkcjona³em liniowym, tj.
gdzie

oznacza siatkê.

3° Jeœli siatka

jest jednostajna, tj.

h = const, k = 0, 1, ... , n ! 1, to

gdzie ) oznacza operator ró¿nicy progresywnej zdefiniowany nastêpuj¹co:

Poni¿sze twierdzenie podaje zwi¹zek rekurencyjny dla ilorazów ró¿nicowych.
Twierdzenie 3.3. Dla dowolnego uk³adu parami ró¿nych punktów
do dziedziny funkcji f zachodzi zale¿noœæ rekurencyjna

nale¿¹cych

(3.6)
Dowód. Z wzoru (3.5) mamy

Oznaczaj¹c praw¹ stronê wzoru (3.6) przez P otrzymujemy
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3.3. Wzór interpolacyjny Newtona

St¹d, z uwagi na wzór (3.5), otrzymujemy lew¹ stronê wzoru (3.6).

#

Mo¿emy teraz zdefiniowaæ wielomian interpolacyjny Newtona.
Definicja 3.4. Niech
oznacza dowoln¹ siatkê bez wêz³ów wielokrotnych. Wielomianem interpolacyjnym Newtona dla funkcji f na siatce
nazywamy wielomian
(3.7)
przy czym

dla

(i = 0, 1, ... , n).

Z twierdzenia 3.1 wynika, ¿e zarówno wielomian
jak i wielomian
s¹ rozwi¹zaniem tego samego zadania interpolacyjnego. Poniewa¿ to rozwi¹zanie jest jednoznaczne, wiêc
mamy
Twierdzenie 3.4. Wielomiany Lagrange’a i Newtona s¹ algebraicznie równowa¿ne, tj.

Zauwa¿my, ¿e wzór (3.7) jest postaci¹ Newtona wielomianu (zob. p. 2.1). Wspó³czynniki
tego wielomianu okreœla siê zwykle z tablicy ilorazów ró¿nicowych postaci
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k=0

k=1

k=2

k=3

przy czym odpowiednie ilorazy ró¿nicowe obliczane s¹ kolejno kolumna po kolumnie z wykorzystaniem zale¿noœci (3.6). Wspó³czynniki wielomianu (3.7) znajduj¹ siê w najwy¿szym ukoœnym wierszu. Algorytm ten mo¿na zrealizowaæ kosztem tylko 2n miejsc pamiêci (niszcz¹c dane
wartoœci funkcji).
Przyk³ad 3.3
Dla danych z przyk³adu 3.1 wielomian interpolacyjny Newtona ma postaæ

Ilorazy ró¿nicowe obliczamy w tablicy:
k=0
0

1

1

3

3

2

4

1

k=1

k=2

k=3

Szukany wielomian jest wiêc nastêpuj¹cy:

£atwo sprawdziæ, ¿e

#

3.4. Interpolacja Lagrange’a dla wêz³ów równoodleg³ych
Za³ó¿my, ¿e wêz³y
i = 0, 1, ... , n, s¹ rzeczywiste i równoodleg³e (tzn. siatka
jest jednostajna), czyli
gdzie h oznacza sta³¹ d³ugoœæ kroku. Jeœli we wzorze (3.2) podstawimy
to otrzymamy
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3.4. Interpolacja Lagrange’a dla wêz³ów równoodleg³ych

Przy wêz³ach równoodleg³ych szczególnie wygodna jest postaæ wielomianu interpolacyjnego,
którego wspó³czynniki s¹ wyra¿one za pomoc¹ tzw. ró¿nic skoñczonych funkcji f. WprowadŸmy teraz odpowiednie pojêcia.
Definicja 3.5. Niech M(R) oznacza klasê funkcji ograniczonych na ca³ej osi rzeczywistej, tj.

a) Ró¿nic¹ zwyk³¹ (progresywn¹) funkcji
której wartoœci¹ jest )f, zdefiniowan¹ wzorem

nazywamy operacjê ),

gdzie
przy czym h = const.
Podobnie definiujemy pozosta³e operacje.
b) Operacja przesuniêcia:
c) Ró¿nica wsteczna:
d) Ró¿nica centralna:
Odpowiednie ró¿nice rzêdu n okreœlamy jako ró¿nice z ró¿nic rzêdu n ! 1, np..

przy czym
Poni¿ej podano kilka podstawowych w³asnoœci ró¿nic skoñczonych. Ich udowodnienie pozostawiamy Czytelnikowi.
1°
(I oznacza operacjê identycznoœci: If(x) = f(x))
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Korzystaj¹c z pojêcia ró¿nicy progresywnej i ró¿nicy wstecznej mo¿na udowodniæ
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Twierdzenie 3.5. Je¿eli wêz³y s¹ równoodleg³e, to
(3.8)
gdzie

oraz
(3.9)
gdzie

Dowód. Udowodnimy wzór (3.8) (dowód wzoru (3.9) przebiega podobnie). Stosuj¹c zasadê indukcji matematycznej mo¿na pokazaæ, ¿e dla wêz³ów równoodleg³ych mamy
(3.10)
Jeœli

to

#

St¹d oraz z wzorów (3.7) i (3.10) otrzymujemy wzór (3.8).
Przyk³ad 3.4
Dana jest nastêpuj¹ca tablica wartoœci funkcji:
i

0

1

2

3

4

3,50

3,55

3,60

3,65

3,70

33,115

34,813

36,598

38,475

40,447

Nale¿y obliczyæ wartoœæ wielomianu interpolacyjnego w punkcie x = 3,58.
Poniewa¿ wêz³y s¹ równoodleg³e, mo¿emy u¿yæ wzoru (3.8) lub (3.9). Wybieraj¹c pierwszy
z tych wzorów sporz¹dzamy najpierw tablicê ró¿nic progresywnych:

