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FÜGGVÉNYKÖZELÍTÉSEK 

IX. SPLINE INTERPOLÁCIÓ

1. SPLINE FÜGGVÉNYEK

A Lagrange interpolációnál említettük, hogy az ún. globális interpoláció helyett gyakran célszerű szakaszonként
alacsony fokszámú polinommal interpolálni. Ezt a gondolatot tovább általánosítva azáltal, hogy a csatlakozási
helyeken esetleg sima illeszkedést (deriválhatóságot elég magas rendig) is elvárunk, eljuthatunk a spline függvények
bevezetéséig.

 

DEFINÍCIÓ

Legyen adott az  intervallum valamely

felosztása. Az  függvényt -ed fokú és -ad rendű spline-függvénynek

nevezzük (az adott felosztásra nézve), ha szakaszonként legfeljebb -ed fokú polinom és az
illesztési pontokban szor folytonosan deriválható.

Az alábbi ábrák két speciális esetet szemléltetnek:

Lineáris nulladrendű spline (első ábra)  és köbös elsőrendű spline (második ábra)

A továbbiakban néhány egyszerű, de a gyakorlatban jól használható spline-függvény típust interpolációra használunk
fel.

2. INTERPOLÁCIÓ LINEÁRIS nulladrendű SPLINE-AL

Legyen ismert az  függvény értéke az egymástól különböző 

 helyeken. Válasszuk ki a lineáris, nulladrendű spline-ok  halmazából azt a  függvényt, amelyre:

Másképp fogalmazva, azt a lineáris, nulladrendű spline-t keressük, amelynek gráfja (amely egy törtvonal) átmegy a
kérdéses pontokon:



Lineáris elsőrendű spline

A  függvény szakaszonként való előállítása nyilvánvaló. Itt egy "globális előállítást" mutatunk meg. Vezessük be

a következő függvényeket, amelyeket képlettel is könnyen megadhatunk.

Lineáris elsőrendű spline bázisfüggvényei

Az  szakaszonként lineáris, -n folytonos függvény jellegzetes tulajdonsága, hogy az 

 pontban az 1 értéket, a további csomópontokban pedig a 0 értéket veszi fel.

Tehát  előállítható az  ún. bázisfüggvények  értékekkel vett lineáris kombinációjaként, azaz

3. INTERPOLÁCIÓ KÖBÖS, elsőrendű SPLINE-AL

Legyen adott az alábbi függvénytáblázat:

...



...

...

Válasszuk ki a köbös, elsőrendű spline-ok  halmazából azt a  függvényt, amelyre:

A  függvény szakaszonként való előállítása ismét könnyen megadható, a két-két pontra támaszkodó

harmadfokú Hermite interpolációs polinom éppen rendelkezik a kívánt tulajdonságokkal. Egy "globális előállítás"
megadható az alábbi, szakaszonként legfeljebb harmadfokú polinomok segítségével (amelyek képlettel való előállítása
a jellegzetes tulajdonságok alapján elég egyszerű):

Köbös elsőrendű spline bázisfüggvényei

Az  függvény tehát az  pontban az 1, a további csomópontokban a 0 értéket veszi fel,

továbbá a deriváltja 0 minden csomópontban. A  függvény értéke minden csomópontban 0, deriváltja -ben

1, a további csomópontokban 0.

Tehát  előállítható az  bázisfüggvények segítségével

alakban.

4. INTERPOLÁCIÓ KÖBÖS, másodrendű SPLINE-AL

Mivel az  ponthoz  intervallum tartozik és minden intervallumon négy együtthatóval írhatjuk le a köbös spline-

t, összesen  együttható megfelelő megválasztása után kaphatunk egy konkrét köbös spline-t.

Ahhoz, hogy a spline másodrendű legyen, minden közbülső pontban egyeztetni kell a függvényértéken kívül az első
és második deriváltat is – ez összesen megkötést jelent – azaz a szabad együtthatók száma



Tehát a függvényértékek előírásán kívül még további két megkötést tehetünk. Leggyakrabban azt kívánjuk meg, hogy
a két végpontban a második derivált legyen 0, ilyenkor természetes spline-ról beszélünk. (Az elnevezést az indokolja,
hogy az említett spline alakot felvevő rugalmas, vékony fémcsík – ilyet használnak a rajzolók "spline" elnevezéssel a
pontok összekötésére – nyugalmi állapotban minimalizálja a feszültségi energiát.) Ezek után az interpolációs feladat
megfogalmazása a következő:

Legyen adott az

...

...

függvénytáblázat. Válasszuk ki a köbös, másodrendű spline-ok

részhalmazából azt a  függvényt, amelyre

Bevezetve a

jelölést, az  együtthatók meghatározására felírhatjuk a következő egyenleteket:

Függvényelőírások:

=

=

Deriváltak egyeztetése:

=

=

Peremfeltételek:

s így a  ismeretlenre egy lineáris egyenletrendszert kapunk, amelyről kimutatható, hogy egyértelműen oldható
meg.

  

 

MEGJEGYZÉS



 

Az a.), b.) spline interpolációkhoz könnyen adhatunk hibakorlátot a Lagrange ill. Hermite interpoláció
hibaképlete alapján. Az a) esetben szakaszonként lineáris Lagrange interpolációt végzünk, tehát az -edik 

intervallumon:

Az -ra nézve másodfokú  függvény maximumát az  intervallum

felezési pontjában veszi fel. Bevezetve az

jelölést, írhatjuk tehát, hogy

azaz

A b.) esetben szakaszonként harmadfokú Hermite interpolációs polinomot használunk, tehát az 

 intervallumon

Bevezetve az

jelölést, most

azaz

  

 

NUMERIKUS PÉLDA

1. Illesszünk lineáris spline-függvényt az alábbi táblázathoz, bázisfüggvények segítségével!

1 1.5

0.008 1 3.370 7.955

A megfelelő bázisfüggvények :



Ezek felhasználásával a keresett  függvény:

2. Illesszünk köbös, másodrendű spline-t (természetes spline-t) az alábbi táblázathoz:

-1 0 1

1 0 1

Az interpolációs polinomot

alakban felvéve, az együtthatók meghatározására szolgáló egyenletrendszer a következő:

melyet megoldva:



Így a keresett függvények

és

5. FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók

1. Adott az  függvény az alábbi táblázattal:

0 2

1 0 1

-2 0 2

Határozza meg a pontokra támaszkodó

a.) köbös, elsőrendű spline-függvényt;

 

b.) köbös, másodrendű spline-függvényt.

 

2. Illesszen lineáris, nulladrendű spline-függvényt az alábbi táblázathoz, majd határozza meg  közelítő

értékét!

0.0 0.1 0.2

1.0 2.5 2.95

 

3. Adott az  függvény az alábbi táblázattal:



-1 0 1

1 0 1

Határozza meg a pontokra támaszkodó természetes spline függvényt!

 

4. Adott az  függvény az alábbi táblázattal:

0 0.2 0.4

2.0 3.5 3.98

2.0 20.0 9.7

Határozza meg a pontokra támaszkodó elsőrendű spline függvényhez tartozó

a.)  bázis függvényt;

 

b.)  bázis függvényt.

 

5. Írja fel az alábbi pontokra illeszkedő

alakú, harmadfokú másodrendű spline függvényt!

a.) Írja fel az együtthatók meghatározására vonatkozó egyenletrendszert!

0 1 2

1 0 1

 



b.) Határozza meg a spline függvényt!
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