
Metody numeryczne
Laboratorium 7 – Interpolacja za wykorzystaniem wielomianów

w postaci naturalnej oraz wielomianów Lagrange’a

Zadania do sprawozdania z laboratorium 7 na poszczególne oceny:

• 3.0 – tylko zadanie 1,
• 3.5 – zadanie 1 i 2,
• 4.0 – zadania 1, 2 i 3,
• 4.5 – zadania 1, 2, 3 i 4,
• 5.0 – zadania 1, 2, 3, 4   i   zadanie 5 albo zadanie 6
• 5.5 – za zrobienie wszystkich 6 zadań można dostać 5.5 z tego sprawozdania

Zadanie 1 – interpolacja z wykorzystaniem wielomianów w postaci naturalnej dla 3 punktów
Napisać skrypt, który dla podanych węzłów ustali współczynniki  ai wielomianu interpolacyjnego
W(x) oraz wyświetli wykres tego wielomianu z zaznaczonymi punktami p1, p2, p3.
Dane punkty: p1(1,6), p2 (3,0), p3(4,2). Należy:

• utworzyć układ równań w postaci macierzowej (zmienna X to główna macierz układu, A to 
wektor współczynników, Y to wektor wyników),

• rozwiązać ten układ równań korzystając z macierzy odwrotnej – funkcja inv(X),
• wyświetlić wartości współczynników a0, a1  i a2, oraz wzór wielomianu interpolacyjnego 

W(x),
• narysować wykres przechodzący przez punkty p1, p2 i p3.

Zadanie 2 - interpolacja z wykorzystaniem wbudowanej funkcji polyfit()
Wykorzystując funkcję polyfit(), napisać skrypt, który dla podanych węzłów ustali współczynniki
ai wielomianu  interpolacyjnego  W(x) oraz  wyświetli  wykres  tego  wielomianu  z  zaznaczonymi
punktami p1, p2, p3. Dane punkty: p1(1,6), p2 (3,0), p3(4,2).
Do  policzenia  wartości  wielomianu  przy  rysowaniu  go  można  użyć  funkcji  polyval(),  która
wyznacza wartość funkcji wielomianowej dla współczynników wyznaczonych funkcją polyfit().

Zadanie 3 – interpolacja z wykorzystaniem wielomianów w postaci naturalnej dla 6 punktów
Napisać skrypt, który dla podanych węzłów ustali współczynniki  ai wielomianu interpolacyjnego
W(x), wyświetli jego wzór oraz jego wykres z zaznaczonymi punktami pi (xi, W(xi)) dla i=1, …, 6.

Dane punkty:  p1 (1,4),  p2 (2,0),  p3 (3,9),  p4 (4,3),  p5 (5,7),  p6 (7,7).

Zadanie 4 – interpolacja za pomocą wielomianów Lagrange'a dla 4 punktów
Wykorzystując interpolację Lagrange'a napisać skrypt, który dla podanych węzłów ustali wartości
współczynników  ai wielomianu  interpolacyjnego  W(x) oraz  wyświetli  wykres  tego wielomianu
z zaznaczonymi punktami  pi  (xi, W(xi)) dla i=1, …, 4. Nie trzeba tutaj wyświetlać wzoru samego
wielomianu, gdyż jest on dość rozbudowany.

Dane punkty:  p1 (1,4),  p2 (2,0),  p3 (3,9),  p4 (4,3).

Zadanie 5 – interpolacja dla wielomianów w postaci naturalnej z dowolną liczbą punktów
Napisać skrypt, który znajdzie współczynniki ai wielomianu interpolacyjnego W(x), wyświetli jego
wzór  oraz  wykres  z  zaznaczonymi  punktami  pi(xi,  W(xi)) dla  dowolnej  liczby  węzłów.  Można
przetestować dla danych poniżej dwóch wektorów współrzędnych x i y (10 punktów):
px = [ 0,1,2, 3,4, 5,7, 8,9,10];
py = [-4,1,8,-3,8,12,2,-4,0,15];



Najważniejsze, żeby  wyznaczać automatycznie współczynniki    ai wielomianu dla dowolnej liczby
punktów  i  rysować  wykres  dla  wszystkich  tych  punktów (trzeba  więc  wyliczyć  wartość  tego
wielomianu dla dowolnej wartości x). Można skorzystać z osobnej funkcji, która wartość takiego
wielomianu policzy, tylko trzeba ją sobie napisać, taka nasza własna funkcja polyval().
Jak ktoś potrafi,  to można też wyświetlić wzór wielomianu  W(x) dla odpowiednio dużej liczby
składników zależnej od stopnia wielomianu.

Zadanie 6 – interpolacja za pomocą wielomianów Lagrange'a dla dowolnej liczby punktów
Wykorzystując interpolację Lagrange'a napisać skrypt, który dla dowolnej liczby podanych węzłów
ustali wartości współczynników ai wielomianu interpolacyjnego W(x) oraz wyświetli wykres tego
wielomianu z zaznaczonymi punktami  pi  (xi,  W(xi)) dla  i=1, …, n.  Nie trzeba tutaj  wyświetlać
wzoru samego wielomianu, gdyż jest on dość rozbudowany.

Można przetestować dla danych poniżej dwóch wektorów współrzędnych x i y (10 punktów):
px = [ 0,1,2, 3,4, 5,7, 8,9,10];
py = [-4,1,8,-3,8,12,2,-4,0,15];

Podobnie jak w zadaniu 5, trzeba po wyznaczeniu wszystkich współczynników ai umieć obliczyć
wartość  znalezionego  wielomianu  w  postaci  Lagrange’a  dla  dowolnego  argumentu.  Jest  to
potrzebne do narysowania wykresu.  Można skorzystać z osobnej funkcji, która wartość takiego
wielomianu policzy, tylko trzeba ją sobie samemu napisać.
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