
 
MÉSZÁROS JÓZSEFNÉ, 

NUMERIKUS MÓDSZEREK

7   



FÜGGVÉNYKÖZELÍTÉSEK 

VII. LAGRANGE-INTERPOLÁCIÓ

1. A MÓDSZER ISMERTETÉSE

Legyen ismert az   függvény értéke az egymástól különböző    helyeken

(nem feltétlen csak ezen helyek szerepelhetnek függvénytáblázatunkban).

Válasszuk ki a legfeljebb -ed fokú polinomok

halmazából azt a  függvényt, amelyre 

Másként fogalmazva, szeretnénk úgy meghatározni az  együtthatókat, hogy a kiválasztott 

 függvény illeszkedjen a

... ... ...

... ... ...

táblázathoz (annak egy részéhez), azaz  gráfja menjen át a kérdéses pontokon.

Lagrange interpoláció

Természetes ötlet az együtthatók meghatározására az

lineáris  egyenletrendszer  felírása,  de egyszerűbben  juthatunk eredményhez az ún. Lagrange-féle formulából. Ennek
felírásához vezessük be az



függvényeket, amelyeknek jellegzetes tulajdonsága, hogy

azaz  minden -től  különböző  alappontban  0, -ben pedig 1 értéket vesz fel. Ezen tulajdonság

felhasználásával nyilvánvaló, hogy a

függvény eleget tesz a kívánt előírásoknak.

Fontos kérdés, hogy a közbülső helyen vett hibáról mit tudunk mondani, erre ad választ a következő tétel:

 

TÉTEL

Legyen -szer folytonosan deriválható -n és  Akkor

ahol 

  

 

MEGJEGYZÉS

A  gyakorlatban  nagyon  ritkán  használjuk  fel  egyidejűleg  az  összes  pontot,  azaz  ritkán használunk magas
fokszámú interpolációs polinomot. Ugyanis a fokszám növelésével a pontosság nem minden esetben nő még
akkor  sem,  ha  pontos  függvényértékekre  támaszkodunk  (lásd  hibaképlet).  Ha  pedig  jelentős adathibákkal
indulunk, akkor a magas fokszámú polinom használata "veszélyessé" is válhat.

  

 

NUMERIKUS PÉLDA.
Legyenek adottak a P1(1; 2), P2(2; 3), P3(3; 2) pontok. Adjunk meg egy legfeljebb másodfokú polinomot,
amelynek görbéje áthalad a pontokon. A keresett polinom meghatározását kétféle módszerrel is bemutatjuk.

1. Lineáris egyenletrendszerrel

A  polinomot keressük az alábbi alakban:

ahol az  együtthatók meghatározására a  feltételek alapján a

következő egyenletrendszer szolgál:

 

 

 

Az egyenletrendszert megoldva  melyek felhasználásával



2.  Lagrange-féle formulával

Az adott  pontok esetén a Lagrange-féle interpolációs polinom a következő:

A műveletek elvégzése után

.

  

 

ANIMÁCIÓS PÉLDÁK

1. Közelítsük az  függvényt az alább adott három intervallumon Lagrange interpolációs

polinommal! Az alábbi animációkon figyelemmel kísérhetjük, hogy az alappontok számának növekedésével
hogyan  változik  a  közelítő  függvény.  Emellett  az  adott  0.05  hibakorláthoz tartozó konvergencia intervallum
változását is nyomon követhetjük.

a.) Tekintsük a közelítést a   intervallumon!  Megfigyelhetjük,  hogy  12  alappont  (11-ed  fokú közelítő

polinom) esetén a konvergencia intervallum már megegyezik az eredeti intervallummal.

 ANIMÁCIÓ

b.) Legyen most   az alapintervallum. Figyeljük meg a konvergencia tartomány változását az origó

környezetében!




 ANIMÁCIÓ

c.) Végül tekintsük a   alapintervallumon végzett közelítést. Ez esetben az origó nagyobb

környezetében nem teljesül a konvergenciára előírt feltétel, mint azt a b.) esetben láthattuk.

 ANIMÁCIÓ





2. Közelítsük az   függvényt a   intervallumon Lagrange interpolációs polinommal! Az

alábbi animáción megfigyelhetjük, hogy a polinom fokszámának növekedésével a 0.1 hibakorláthoz tartozó
konvergencia intervallum nem nő folyamatosan. (Milyen fokszámnál történik az átmeneti csökkenés?) Figyeljük
meg az intervallum végpontjaiban a közelítő polinom "oszcillálását"!

 ANIMÁCIÓ

3. Az   függvény   intervallumon való közelítésénél megfigyelhetjük, hogy

már 10 alappont választása esetén is a kapott polinom jól közelíti az eredeti függvényt. (A konvergencia
intervallum megegyezik a közelítés alapintervallumával az adott 0.001 hibakorlátnál.)

 ANIMÁCIÓ





 

4. Az   függvény   intervallumon való közelítésénél is egy olyan esetet láthatunk,

ahol már 10 alappont választása esetén a konvergencia intervallum megegyezik a közelítés
alapintervallumával az adott 0.01 hibakorlátnál. Figyeljük meg, hogy változik a konvergencia tartomány a
pontok számának növelésével!

 ANIMÁCIÓ

5. Közelítsük az  függvényt  a  intervallumon Lagrange interpolációs

polinommal! Az alábbi animáció bemutatja, hogy a polinom fokszámának növekedésével a 0.01 hibakorláthoz
tartozó konvergencia intervallum folyamatosan nő, és 10 alappont esetén már lefedi az eredeti intervallumot!

 ANIMÁCIÓ




2. FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók

1. Közelítse másodfokú Lagrange polinommal az  függvényt a  intervallumon az 

 pontokra támaszkodva és adjon felső korlátot a közelítés hibájára az adott intervallumon!

A számításokat végezze el mindkét tanult módszerrel!

a.)  Írja  fel  az  együtthatók  meghatározására  szolgáló  lineáris  egyenletrendszer  megoldását,  a  közelítő  polinomot 
alakban keresve!

 

b.) Adja meg a Lagrange bázisfüggvényeket! (Segítség: miatt elegendő csak   kiszámítása.)

 

c.) Számítsa ki a közelítő polinomot!

 

d.) Adja meg  értékét!

 




e.) Számítsa ki a közelítés hibakorlátját!

 

2. Határozza meg az adott  pontokon áthaladó

a.) Lagrange interpolációs polinomot;

 

b.) a függvény közelítő értékét az   pontban!

 

1.2629

3. Írja fel az adott  pontokon áthaladó interpolációs polinomot lineáris

egyenletrendszer segítségével és Lagrange bázisfüggvényekkel is.

 

4. Az  függvénynél a   intervallumon adjon meg egy olyan h lépéstávolságot, hogy az 

 pontokat választva interpolációs alappontoknak (ahol  és ), a

lineáris interpoláció hibája  értéknél kisebb legyen !

 

5. Az alábbi függvényeknél az adott alappontok esetén adjon becslést a kvadratikus interpoláció hibájára!

a.)

 

b.)

 

6.  Határozza  meg  az  alábbi  táblázatokhoz  illeszkedő  Lagrange  interpolációs  polinomot  a  Lagrange-féle
segédfüggvények felhasználásával!



a.)

2.0 2.15 3.35

1.0 3.57 5.11

 

b.)

0.0 0.15 0.25

1.0 3.54 4.83

 

7. Határozza meg az alábbi táblázathoz illeszkedő Lagrange interpolációs polinomot a Lagrange-féle segédfüggvények
felhasználásával, majd határozza meg  közelítő értékét!

0.0 0.1 0.2

1.0 2.5 2.95

 

8. Az  függvényre lineáris interpolációt végzünk a  intervallumon. Adjon meg egy olyan

lépéstávolságot, melyhez tartozó függvényértékeket véve interpolációs alappontoknak, az interpoláció hibája 
 értéknél kisebb legyen!

 

9. Alkalmazzon Lagrange interpolációt az  függvényre a [-2, 2] intervallumon 5 alappontra

támaszkodva.  Határozza  meg  a  közelítés  hibáját  a  következők  szerint:  a  pontos  és  közelítő  függvény maximális
eltérését az alapintervallumot 0.1 lépésközzel osztó pontokban számított eltérések abszolút értékéből határozza meg.

 

10. Adott a következő táblázat:



1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.3

1.00000 1.02470 1.04881 1.07238 1.09544 1.11803 1.14017

a.) Határozza meg  értékét harmadfokú Lagrange interpolációval. (Az 

 választással számoljon!)

 

b.) Adjon becslést a közelítés abszolút hibájára! (Az  választással számoljon!)

 

11. A  következő  függvényeknél  alkalmazzon Lagrange  interpolációt  az adott  alappontokra  támaszkodva! Határozza
meg a  közelítő polinomot, majd a pontos érték ismeretében adja meg a közelítés hibáját az  pontban!

a.)
 

  
  

b.)
  

  
 

c.)
   

 

a.)   

b.)   

c.)

12. Adott az  függvényhez az alábbi táblázat:

 
0 0.555360 1.570796

a.) Vizsgálja meg, hogy Lagrange interpolációt használva kettő vagy három pontra támaszkodó interpolációs polinom
szükséges-e ahhoz, hogy  értékét  abszolút hibakorláttal adhassuk meg.

b.) Számítsa ki a közelítő függvényértéket!

 

 
  



  

Tehát három pontra támaszkodó interpolációs polinomot kell alkalmazni.

13. Határozza meg, hogy az  függvényt a [0, 2] intervallumon kvadratikus Lagrange interpolációs

polinommal közelítve, hány egyenközű alappont szükséges, hogy

teljesüljön.

 

41 alappont szükséges

14. Határozza meg az adott  pontokon áthaladó

a.) Lagrange interpolációs polinomot;

 

b.) a függvény közelítő értékét az   pontban!

 

-0.1349

15. Határozza meg az adott  pontokon áthaladó

a.) Lagrange interpolációs polinomot;

 

b.) a függvény közelítő értékét az   pontban!

 

2.7875

16. a.) Mutassa meg, hogy a lineáris Lagrange interpoláció hibakorlátja:

b.) Vezessen le a hibabecslésre alkalmas hasonló formulát kvadratikus Lagrange interpoláció esetére is!
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