
Metody numeryczne
Laboratorium 8 – Tablica różnic skończonych, I wzór interpolacyjny Newtona

Zadania do sprawozdania z laboratorium 8 na poszczególne oceny:

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

Zadanie 1 – tablica różnic skończonych dla 4 punktów
Dane są 4 równo-odległe punkty:  (1,2),  (2,-4),  (3,8),  (4,12).  Należy dla  nich zbudować tablicę
różnic skończonych  ΔY (proponuję zmienną  dY w Octave).  Dla czterech punktów należy więc
obliczyć  różnice  skończone  1-go,  2-go  i  3-go  rzędu.  W pierwszej  kolumnie  tabeli  proponuję
umieścić współrzędne y podanych punktów. Zmienna dY będzie więc tutaj macierzą 4x4. Tablica
różnic skończonych jest diagonalna. Elementy niewypełnione można wypełnić dowolną wartością
odróżniającą się od policzonych elementów tablicy. Ja proponuję wartość Inf.

Przykładowy wynik dla 4 trochę innych punktów:
px =   1   2   3   4
py =  2  5   3   7
dY =
    2    3    11   15
    5     8    4   Inf
     3     4   Inf   Inf
     7   Inf   Inf   Inf

Zadanie 2 – wykorzystanie wzoru na dowolną wartość tablicy różnic skończonych
Dane są 4 równo-odległe punkty: (1,2), (2,-4), (3,8), (4,12), te same co w zadaniu 1. Korzystając ze
wzoru podanego poniżej treści tego zadania, proszę policzyć wszystkie różnice skończone dla y0, tj.
y0,  Δy0,  Δ2y0, Δ3y0.  Powinniśmy otrzymać dokładnie te same wartości co w pierwszym wierszu
macierzy dY zadania 1. W tym zadaniu zmienna dY może być tylko wektorem. Oczekiwany wynik:

dY =    2   6   18  26

Wzór na yi-ty element k-tego rzędu tablicy różnic skończonych jest następujący (slajd 30 wykładu):

Δk y i=∑
j=0

k

(−1) j(kj) y i+k− j

Poszczególne elementy wzoru oznaczają:
• k – rząd tablicy różnic skończonych; jeśli  uwzględnić w tablicy jako pierwszą kolumnę

współrzędne y, to dla nich index k miałby wartość 0, dla k=1 mamy różnice skończone 1-go
rzędu, dla k=2 mamy różnice skończone 2-go rzędu, itd.

• i – index elementu yi, dla którego różnicę skończoną chcemy policzyć, w oznaczeniach na
wykładzie pierwsze elementy każdej kolumny tablicy różnic skończonych miały indeksy 0,
u nas w Octave zaczynamy indeksy yi od 1,

• j –  indeks  pomocniczy  do  sumowania,  jego  wartości  zmieniają  się  od  0 do  k również
w Octave,

• (kj) - dwumian Newtona, w Octave do jego policzenia służy funkcja nchoosek(),

• yi+k-j – współrzędna y odpowiedniego punktu, punktu o indeksie i+k-j.



Zadanie 3 – wyznaczenie tablicy różnic skończonych dla dowolnej liczby punktów
Danych jest  n równo-odległych punktów (xi,yi) dla i=0,1,2,…,n-1 (w Octave indeksy od 1 do n).
Należy  wygenerować  całą  tablicę  różnic  skończonych.  Pierwsza  kolumna  to  współrzędne  y.
Kolejne kolumny to różnice skończone 1,2,3,… k-tego rzędu. Przykładowy wynik dla 14 punktów:

px =    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14
py =    2   4    8   12    9   21   25   18   18   31   29   12    9   2
dY =
      2     6     18    26     27     6    60    191   386    611   821   1044  1526   2856
     4     12     8      1     21    66    131   195    225   210    223   482   1330    Inf
      8      4     7     22    45     65    64     30     15     13   259    848    Inf    Inf
     12     3     15    23     20      1    34     45     28   246    589    Inf    Inf    Inf
      9     12     8     3     21    33     11     73   218    343    Inf    Inf    Inf    Inf
     21      4    11     18    12    22     84   145    125    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf
     25     7      7      6    34     62    61    20    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf
     18      0     13    28     28      1    81    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf
     18     13    15      0     29    80    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf
     31     2    15     29    51    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf
     29    17     14    22    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf
     12     3     8    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf
      9    11    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf
     2    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf    Inf

Tablica powinna się generować automatycznie dla dowolnej liczby punktów. Wszystko powinno
zależeć od liczby punktów, czyli długości wektorów px i py.

Zadanie 4 – interpolacja z wykorzystaniem wzoru Newtona dla 4 punktów
Dane są 4 równo-odległe punkty: (1,2), (2,-4), (3,8), (4,12), te same co w zadaniu 1. Korzystając z
tablicy  różnic  skończonych  obliczonych  dowolnym  sposobem  (zmienna  dY z  wcześniejszych
zadań), proszę zapisać I wzór interpolacyjny Newtona (proponuję  zapisać to za pomocą dwóch
funkcji: q = @(x) …  oraz  W = @(x) …) i wykorzystać go do narysowania funkcji interpolującej
przechodzącej przez zadane punkty. W Octave silnię policzymy za pomocą funkcji factorial(), np.
factorial(7) da nam wartość 5040. Zadane punkty też proszę narysować na wykresie. Oczekiwany
wynik (mniej więcej):



Zadanie 5 – interpolacja z wykorzystaniem wzoru Newtona dla 8 punktów
Danych jest 8 równo-odległych punktów: (-6,3), (-4,-5), (-2,7), (0,-15), (2,9), (4,-21), (6,21), (8,-18).
W postaci wektorów to będzie tak:
px = [6 4 2   0 2   4  6   8];
py = [ 3 5  7 15 9 21 21 18];

Punkty  są odległe  o 2.  Należy  znaleźć  dla  nich  wielomian interpolacyjny określony I  wzorem
interpolacyjnym Newtona i narysować wykres funkcji interpolacyjnej z zaznaczonymi podanymi
punktami.  Sposób  otrzymania  różnic  jest  dowolny.  Tak  samo  zapis  wielomianu  i  sposób
wyznaczenia wartości funkcji przed jej narysowaniem. Oczekiwany wynik (mniej więcej):

Zadanie 6 - interpolacja z wykorzystaniem wzoru Newtona dla dowolnej liczby punktów
Danych jest n równo-odległych punktów (xi,yi) dla i=0,1,2,…,n-1 (w Octave indeksy od 1 do n).
Należy  znaleźć  odpowiednie  wartości  z  tablicy  różnic  skończonych  (w  sposób  automatyczny
zależny od liczby punktów), zapisać w sposób automatyczny I wzór interpolacyjny Newtona albo
umieć  policzyć  jego  wartość  dla  dowolnego  wektora  współrzędnych  x.  Na  wykresie  należy
narysować wszystkie zadane punkty i wykres przez nie przechodzący. Przykład rozwiązania dla 11
punktów:
px = [ 0   1  2 3   4 5   6  7   8    9  10];
py = [4 92 4 8 12 9 21 25 18 125 99];
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