
Metody numeryczne
Laboratorium 10 – Miary dopasowania funkcji aproksymującej

Zadania do sprawozdania z laboratorium 10 na poszczególne oceny:

• 3.0 – tylko zadanie 2,
• 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  5

Zadania

Danych jest sześć punktów:    p1 (1, 1),    p2 (2, 5),    p3 (3, 8),    p4 (4, 17),    p5 (5, 25),    p6 (6,32).
Dla tych punktów realizujemy zadania 1, 2, 3 i 4.

Zadanie 1
Proszę  napisać  skrypt,  który  dla  zadanych  punktów znajdzie  trzy  wielomiany  aproksymacyjne
stopnia: 1, 2 i 4. Można skorzystać z funkcji polyfit() i polyval(). Zadane punkty i wszystkie trzy
znalezione wielomiany proszę wyświetlić na jednym wykresie funkcji. Może to wyglądać np. tak:

Zadanie 2
Proszę  napisać  skrypt,  który  dla  zadanych  punktów  znajdzie  wielomian  aproksymacyjny  3-go
stopnia. Następnie proszę obliczyć cztery różne miary dopasowania funkcji aproksymacyjnej W(x)
(cztery różne rodzaje błędów aproksymacji) do funkcji poszukiwanej F(x) (zadane punkty). Miary
dopasowania funkcji aproksymującej do policzenia:

• błąd bezwzględny,
• błąd kwadratowy,
• średni błąd procentowy,
• pierwiastek średniego błędu kwadratowego.

Skrypt powinien wyświetlać wartości tych błędów z jakimś opisem, który błąd jest który. Nie trzeba
rysować wykresów w tym zadaniu.



Zadanie 3
Korzystając z rysowania błędów na wykresach w Octave, funkcja errorbar():
px = [1    2     3];
py = [1    3    10];
wy = [1.72 2.58 8.76];

errp = abs(py-wy);

plot(px,py,'.r',"markersize",10);
hold on
errorbar(px,py,errp,"-b"); %% bledy na osi OY, kolor niebieski, linie łączące
%errorbar(px,py,errp,"#~.k");  %% bledy na osi OY, kolor czarny, tylko punkty
hold of

 albo 

proszę narysować punty p1, ..., p6, funkcję W(x) aproksymującą podane punkty wielomianem 3-go
stopnia oraz paski błędów (funkcja errorbar()), pokazujące zakres błędu dla każdego z punktów,
dla których wyznaczono wielomian aproksymujący.

Zadanie 4
Proszę  napisać  skrypt,  który  dla  zadanych  punktów  znajdzie  wielomiany  aproksymacyjne
wszystkich możliwych stopni  wielomianu (dla  6 punktów są to  stopnie od 0-go do 5-go).  Dla
każdego z tych wielomianów proszę wyliczyć dwa wybrane rodzaje błędów z czterech podanych
w zadaniu 2. Wartości tych wyliczonych błędów proszę wyświetlić dla kolejnych stopni wielomianu
aproksymującego.  Wyświetlone informacje  powinny dawać obraz zmniejszającego się  błędu dla
coraz  wyższego  stopnia  wielomianu  W(x).  Można  oczywiście  skorzystać  z  funkcji  polyfit()
i polyval(). Nie rysujemy tutaj żadnych wykresów. Wynik może wyglądać np. tak:

Stopien wielomianu aproksymujacego: 0
=========================================
Blad wzgledny: 60.000000
Blad kwadratowy: 737.333333

Stopien wielomianu aproksymujacego: 1
=========================================
Blad wzgledny: ...
Blad kwadratowy: ...

Stopien wielomianu aproksymujacego: 2
=========================================
Blad wzgledny: ...
Blad kwadratowy: ...
 ...



Zadanie 5
Danych jest 36 punktów w przestrzeni (punkty mają 3 współrzędne). Punkty w zapisie wektorowym
kolejnych współrzędnych:
px=[-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,5,5,5,5,5,5,7,7,7,7,7,7,9,9,9,9,9,9];
py=[-1,1,3,5,7,9,-1,1,3,5,7,9,-1,1,3,5,7,9,-1,1,3,5,7,9,-1,1,3,5,7,9,-1,1,3,5,7,9];
pz=[-15.0,1.0,50.0,36.0,80.0,93.0, 15.0,8.0,64.0,72.0,76.0,110.0, -1.0,51.0,52.0,68.0,90.0,99.0, …
        21.0,67.0,59.0,95.0,126.0,132.0,  49.0,60.0,93.0,99.0,139.0,133.0, …
        52.0,59.0,95.0,112.0,149.0,156.0];

Korzystając  z  wykładu  9  ze  slajdów  4-13  i  funkcji  surf() do  rysowania  płaszczyzn,  proszę
zbudować  odpowiedni  układ  równań,  rozwiązać  go  wyznaczając  odpowiednie  współczynniki
wielomianu aproksymującego funkcji dwóch zmiennych, narysować w przestrzeni podane punkty
i płaszczyznę,  która  je  aproksymuje.  Układ  równań  ma  być  zbudowany  samodzielnie,  nie
korzystamy z wbudowanych, gotowych funkcji.
Po kolei:

• na początku podane punkty można sobie narysować, funkcja plot3()
• następnie trzeba zbudować układ równań i go rozwiązać (A = inv(X)*Z)
• można sobie wyświetlić znaleziony wielomian, tj. funkcję dwóch zmiennych, w(x,y)
• należy przypisać każdemu punktowy płaszczyzny odpowiednio gęsto zapełnionemu wartość

wsp. Z policzonej z funkcji aproksymacyjnej w(x,y)
• narysować na wykresie płaszczyznę korzystając z funkcji surf(x,y,z), gdzie:

◦ x i  y to wektory jednowierszone, a  z to macierz, w której liczba kolumn odpowiada
liczbie elementów wektora x, a liczba wierszy odpowiada liczbie kolumn wektora y
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