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FÜGGVÉNYKÖZELÍTÉSEK 

X. LEGKISEBB NÉGYZETEK MÓDSZERE

1. A MÓDSZER ISMERTETÉSE

Approximációról akkor szokás beszélni, ha az  függvényhez az előre adott

függvénycsaládból azt a  függvényt választjuk, amely valamely előre definiált "távolságra" nézve  -hez a

legközelebb van.

A  "távolság"  megválasztása  szerint  az  approximáció  különböző  fajtáiról  beszélhetünk.  Ebben  a  pontban  az ún.
euklideszi távolságfogalmat használva két esetet mutatunk be.

Diszkrét, lineáris eset

Legyen ismert az  függvény (közelítő) értéke az   helyeken, tehát az

...

...

függvénytáblázatot ismerjük az  függvénnyel kapcsolatban. Továbbá legyen adott a 

 (folytonos) függvények lineáris kombinációjából képzett

függvényhalmaz. Keressük meg a függvényhalmaz azon  elemét, amelyre a

mennyiség a minimális értéket veszi fel.

A  címben  szereplő  legkisebb négyzetek elnevezést az indokolja, hogy az adott pontokhoz tartozó eltérések
négyzetösszegét minimalizáljuk meghatározásakor.

A diszkrét elnevezés arra utal, hogy csak különálló pontokban ismerjük -et, a lineáris eset elnevezés pedig azt

jelzi, hogy olyan függvénycsaládból választjuk ki -et, amelyben a meghatározandó  paraméterek

lineárisan szerepelnek. Ha értelmezési  tartományát  leszűkítjük az 

halmazra, akkor az  és a függvények hagyományos (euklideszi) távolságát méri.

Mivel  és  ugyanott veszi fel a minimumát, mondhatjuk, hogy  kiválasztásakor az euklideszi

értelemben legközelebbi elemet adjuk meg.



Függvényközelítés a legkisebb négyzetek módszerével

Megjegyezzük még, hogy a gyakorlati esetekben . Például 2-3 ismert függvény lineáris kombinációjával
próbálunk ún. ,,tapasztalati képletet" csinálni 50-60 mérési adathoz.

Ezek után rátérünk  meghatározására. Mivel  függvény az  változók

(akárhányszor) differenciálható függvénye, csak ott lehet szélsőértéke, ahol

.

Tehát

alapján (ahol ) ott lehet szélsőérték, ahol az

lineáris egyenletrendszer értékekre nézve kielégül. Bevezetve a

jelöléseket, lineáris egyenletrendszerünk alakja (részletesebben kiírva):

,

melyet szokás normál-egyenletrendszernek  hívni.  A  következő  tétel  információt  ad  a  normál-egyenletrendszer



megoldhatóságára.

 

TÉTEL

Ha a  vektorok lineárisan független rendszert alkotnak, akkor a normál-

egyenletrendszer  egyértelműen  oldható  meg.  Ez  a  megoldás  egyben  a  szélsőérték-feladatnak  is
egyértelmű megoldása.

Tételünk alapján könnyen igazolható, hogy a

választás esetén a feladatnak biztosan egyértelmű a megoldása, ha 

Folytonos, lineáris eset

Legyen adott az -n folytonos  függvény és az -n folytonos  függvények

lineáris kombinációjából képzett

függvényhalmaz.

Keressük meg a függvényhalmaz azon  elemét, amelyre a

mennyiség a minimális értéket veszi fel.

Az a.) esethez hasonlóan, a  függvénynek csak ott lehet szélsőértéke, ahol

Felhasználva az integrálás és a paraméter szerinti deriválás sorrendjének felcserélhetőségét, kapjuk az alábbiakat:

Tehát ott lehet szélsőérték, ahol az

lineáris egyenletrendszer ( -ra nézve) teljesül.

Bevezetve az -n folytonos  függvényekre az



jelölést ( -t szokás a két függvény skaláris szorzatának hívni), lineáris egyenletrendszerünk az a.)-hoz teljesen
hasonló)

alakba írható, melyet szokás normál-egyenletrendszernek hívni. Megoldhatóságára egy elégséges feltételt ad a
következő tétel.

 

TÉTEL

Ha a  függvények lineárisan független rendszert alkotnak -re nézve

(azaz  csak úgy teljesülhet -n, ha 

),  akkor  a  normál-egyenletrendszer  egyértelműen  oldható  meg.  Ez  a

megoldás egyben a szélsőérték-feladatnak is egyértelmű megoldása.

  

 

MEGJEGYZÉS

Normál-egyenletrendszereink nagyon leegyszerűsödnek, ha a bennük szereplő

  ill.

skaláris szorzatok értéke 0 minden  esetre.

Ilyenkor azt mondjuk, hogy a  függvények ortogonális rendszert alkotnak az 

 pontrendszerre ill. az  intervallumra nézve.

Most az utóbbi (folytonos) esetre mutatunk meg egy fontos alkalmazást.

 Legyen adott (a  szerint periodikus) folytonos  függvény az  intervallumon. A

választás esetén könnyen belátható (egyszerű trigonometrikus függvények integrálásával), hogy

, ha 

továbbá

  és 

Ebben  az  esetben  a  normál  egyenletrendszer  alakja  leegyszerűsödik,  s  így  a  jól ismert Fourier-féle
képletekhez jutottunk.

Tehát a Fourier-sorfejtésből (a sor csonkításával) kapott közelítőfüggvény megkapható a legkisebb négyzetek
módszere alapján is.



0.2 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8

6.2 3.5 2.9 3.2 3.5 3.9 4.3 4.8 5.2 5.6 6.2 9.1

Képleteink levezetésekor (akárcsak a normál-egyenletrendszer levezetésekor) az függvényre a

folytonosság helyett enyhébb feltételt is elég kiszabni.

  

 

NUMERIKUS PÉLDÁK

1. Az  függvény az alábbi mérési eredményekkel adott:

A legkisebb négyzetek módszerével adjunk meg egy  közelítő függvényt  -hez.

Első lépésben ábrázoljuk a pontokat:

Pontok elhelyezkedése

Az  ábra  alapján  célszerűnek  látszik  a   választás, melyek

felhasználásával:

Mivel

,

ezért



 

A normál-egyenletrendszer:

megoldása után:

Tehát a keresett közelítőfüggvény :

2. Az alábbi adatok nem polinomiális jellegűek, így polinommal való közelítésnél az ún. "polinomiális kígyó"
jelenség lép fel. Ennek bemutatására végezzünk polinommal való közelítést az alábbi pontokra n=3,4,5
esetén, ahol n a polinom fokszáma!

0.25 1.0 1.5 2.0 2.4 5.0

23.1 1.68 1.0 0.84 0.826 1.2576

A kapott közelítő polinomok:

n=3 esetén:

.

n=4 esetén:

.

n=5 esetén:

.

Az alábbi ábrákon láthatjuk a már említett "polinomiális kígyó"  jelenséget  a  növekvő  fokszámú  közelítő
polinomok esetén:

Harmadfokú közelítő polinom [i]



Negyedfokú közelítő polinom [ii ]

Ötödfokú közelítő polinom [iii]

Megjegyezzük, hogy az adott pontok az  görbén helyezkednek el, melynek gráfja az

alábbi ábrán látható:

Eredeti függvény [iv]

2. FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók

1. Illesszen  alakú képletet az

1 2 3 4

1 1.4142 1.7321 2



táblázathoz a legkisebb négyzetek módszere szerint!

a.) Írja fel a normál egyenletrendszert!

 

 

b.) Adja meg a közelítő függvényt!

 

2. Az  függvényt közelítsük  egyenessel az  intervallumon!

a.) Írja fel a normál egyenletrendszert!

 

b.) Adja meg a közelítő függvényt!

 

3. Illesszen  alakú képletet az

 0

-1 0 1 2 3

táblázathoz a legkisebb négyzetek módszere szerint!

a.) Írja fel a normál egyenletrendszert!

 

b.) Adja meg a közelítő függvényt!

 



4. Adottaz alábbi táblázat:

-1 0 1 2 3 4 5 6

10 6 2 1 0 2 4 7

a.) Határozza meg az adott pontokra legjobban illeszkedő parabolát!

 

b.) Ábrázolja a pontokat és a közelítő parabolát is!

 

4. feladat  ábrája [v]

5. Adott az alábbi táblázat:

-4.5 -3.2 -1.4 0.8 2.5 4.1

0.7 2.3 3.8 5.0 5.5 5.6

a.) Határozza meg az adott pontokra legjobban illeszkedő harmadfokú polinomot!

 

b.) Ábrázolja a pontokat és a közelítő polinomot is!

 

5. feladat  ábrája [vi]



6. Közelítse az  függvényt a intervallumon  alakú  lineáris függvénnyel a

legkisebb négyzetek módszerével!

a.) Írja fel a feladathoz tartozó normál egyenletrendszert!

 

b.) Oldja meg a normál egyenletrendszert és adja meg a közelítő függvényt!

 

7. Közelítse az  függvényt a intervallumon  alakú  lineáris függvénnyel a

legkisebb négyzetek módszerével!

a.) Írja fel a feladathoz tartozó normál egyenletrendszert!

 

b.) Oldja meg a normál egyenletrendszert és adja meg  a közelítő függvényt!

 

8. Illesszen  alakú képletet az

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.42 1.45 1.50 1.42 1.31 1.18 1.15

táblázathoz a legkisebb négyzetek módszere szerint!

 

9. Illesszen  egyenest az alábbi táblázatokban adott pontokhoz!

a.)

1 2 3 4

-2 0 1 3

 



b.)

-2 0 1 2

3 5 7 9

 

c.)

-1 2 3 4

1 3 6 7

 

d.)

1 2 4 5

7 5 3 4

 

e.)

-1 -2 3 4

-2 0 1 3

 

f.)

1 2 4 5

6 4 2 3

 

g.)



3 2 0 -2

6 5 4 3
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