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Köszönetnyilvánítás

Els®sorban szeretném megköszönni Dr. Gáspár Csaba egyetemi tanáromnak
mindazt a munkát, amelyet a három féléves Numerikus Analízis tárgy el®adója-
ként, valamint szakdolgozatom témavezet®jeként végzett. Alkalmazott matematiku-
si képzésünk során mindvégig az egyes elméletek gyakorlati alkalmazásaira helyezte a
hangsúlyt, ezzel biztosítva, hogy érdekl®déssel forduljunk a tárgy témáihoz. Rendkí-
vül érdekes, lendületes és mindig követhet® el®adásaival felkeltette az érdekl®désem
a numerikus vizsgálatok egyik célpontja, az interpolációk témája iránt. Témave-
zet®ként is türelmes magyarázatokkal, részletes iránymutatással, segít® példákkal
vezette a munkámat, amiért külön köszönettel tartozom.

Köszönöm szüleimnek azt a nevelést, amivel gyermekkorom óta a tanulás és a
diplomaszerzés felé vezettek, kitartó támogatásukat és biztatásukat minden helyzet-
ben.

Szeretnék köszönetet mondani továbbá mindazoknak, akik az egyetemi éveimben
valamilyen módon biztattak, segítettek. Mindig hálás leszek nagyszüleim szeretet-
teljes támogatásáért, barátaim és párom érdekl®déséért és lelkesítéséért a nehezebb
id®kben, valamint munkatársaim biztatásáért, és a türelmükért, amelyet az utóbbi
néhány hétben tanúsítottak.
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Bevezet®

Az interpolációk elmélete az alkalmazott matematikán belül is a gyakorlathoz
legközelebb álló témák egyike. Hétköznapjainkban is számtalanszor találkozunk va-
lamilyen interpolációs technika eredményével: CD-hallgatás közben, digitális fény-
képek szerkesztésénél vagy éppen orvosi vizsgálatokon, az alkalmazások és felhasz-
nálási területek nagyon sokfélék lehetnek. A számítógépek fejl®désével ráadásul a
módszerek jelent®sége ugrásszer¶en megn®tt, ugyanakkor alkalmazhatóságuknak új
szempontjai jelentek meg: a pontosságon kívül egyszer¶en programozható és gyor-
san számítható algoritmusokat keresünk. Az elmúlt néhány évtizedben megjelent
technikák összehasonlítása a numerikus analízis különböz® szempontjai szerint így
nagy jelent®ség¶. Dolgozatomban ennek a hatalmas témának egy apró szeletével, a
kétváltozós interpolációk, azokon belül is a Shepard-módszer különböz® változatai-
nak vizsgálatával foglalkozom.

Az els® fejezetben az alapvet® egydimenziós technikákat mutatom be röviden.
Ezek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a kétváltozós módszereket értelmezni,
elemezni, összehasonlítani tudjuk. Ráadásul ezen módszerek alkalmazási területei is
jelent®sek, elég csak a spline-interpoláció �zikai hátterére gondolni.

A második részben � a kétváltozós módszerekre térve � a Shepard-interpolációk
fajtáit, a gyakorlati alkalmazások szempontjából kevésbé jelent®s globális Shepard-
módszert, majd a lokalizált Shepard-módszer különböz® változatait vizsgálom el®bb
szabályos négyzethálón, majd szabálytalan alappontrendszeren vett interpolációkra.
A fejezet második felében a dolgozatom több olyan változatot is bemutat, amelyek
gyakorlati alkalmazásokban is megfelel®ek lehetnek, vagyis megfelelnek az alapve-
t® követelményeknek: egyszer¶en programozhatók, viszonylag gyors futásidej¶ek,
valamint konvergensek, vagyis az alappontok számának növelésével az eredményük
pontosítható. A fejezet végén rövid kitekintést adok a Shepard-módszer módosítá-
sainak és javításainak további lehet®ségeir®l, amelyek 1968 óta megjelentek.

A harmadik fejezetben ezután a módszerek alkalmazhatóságát egy gyakorlati
példában szemléltetem, ezzel alátámasztva, hogy alkalmasak a használatra. A fel-
használt programok kódját a függelékben csatolom.

A negyedik fejezetben rövid összegzést adok az elért eredményekr®l.
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1. fejezet

Interpolációk egy változóban

Egyváltozós interpolációknál egy ismeretlen f : R → R függvényt próbálunk
megtalálni az x0, x1, . . . xn alappontokban adott f0, f1, . . . fn függvényértékek segít-
ségével úgy, hogy minden i ∈ {0 . . . n} indexre f(xi) = fi teljesüljön. Szemléle-
tesebben úgy is fogalmazhatunk, hogy a derékszög¶ koordinátarendszer megadott
pontpárjaihoz keresünk olyan görbét, mely mindegyik ponton átmegy. Természete-
sen ilyen függvényekb®l végtelen sok van, ezért további megszorításokat kell tennünk
a feladat egyértelm¶sítése érdekében. Azt, hogy pontosan milyen további feltételeket
kell a görbének teljesíteni, az adott probléma dönti el. A Lagrange-féle interpolációk
esetén például adott fokszámú polinomot keresünk, míg az Hermite-féle interpoláci-
ók esetén az alappontokban nemcsak függvényértékeket, hanem deriváltértékeket is
megadhatunk. A dolgozatom f® témája a kétváltozós interpolációk témaköre, ugyan-
akkor az ott vizsgálandó módszerek legtöbbje egy egydimenziós módszer kiterjesz-
tése, így érdemes rövid áttekintést adni ezek legalapvet®bb fajtáiról.

1.1. Lagrange-interpoláció

1.1. Tétel. Az x0, x1, . . . xn alappontokban adott f0, f1, . . . fn értékekhez egyértelm¶-
en létezik L ∈ P n, melyre minden i ∈ {0 . . . n} esetén L(xi) = fi, vagyis n-edfokú
interpolációs polinom. [2, 243. o.]

Tehát az alappontok számánál eggyel kisebb fokú interpolációs polinomot érde-
mes keresünk, és belátható, hogy ez a legkisebb fokszámú a polinomok közül, amely
teljesíti az interpolációs feltételt. Ennek megtalálására ismerünk néhány igen szemlé-
letes algoritmust: a polinom megadható például az ún. Lagrange-féle alappolinomok
lineáris kombinációjaként, vagy talán még szemléletesebben és gördülékenyebben
számolható az osztott di�erenciák segítségével. [1, 24-32. o.] [2, 244-248. o.]

A Lagrange-interpoláció el®nye a könny¶ számíthatóság mellett a magas fokú
simaság, hátránya viszont, hogy az alappontok számának növekedésével a polinom
fokszáma is megn®, bizonyos esetekben irreálisan bonyolulttá téve így a problémát.
A módszert ráadásul hatalmas numerikus instabilitás jellemzi, így bár a Lagrange-
féle interpoláció elméleti háttere igen részletesen kidolgozott és könnyen érthet®, a
gyakorlati problémákban a módszer mégsem használható elég jól.
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1.2. Hermite-interpoláció

Hermite-interpoláció esetén az x0, x1, . . . xn alappontokhoz megadunkm0,m1, . . .mn

nemnegatív egészeket, az adott ponthoz tartozó kényszerfeltételek számát, vagyis
hogy az egyes pontokban hány deriváltat írunk el® az interpolációs függvény szá-
mára. Ennek megfelel®en minden egyes xi ponthoz tartozóan meg kell adnunk az
f
(0)
i , f

(1)
i . . . f

(mi−1)
i értékeket is. Az egyszer¶ség kedvéért zárjuk ki azokat az esete-

ket, amikor valamelyik pontban a megadott deriváltak rendje nem egyenként n®.
Jelöljük továbbá m-mel az mi-k összegét: m :=

∑n
i=0mi.

1.2. Tétel. A fent leírt feladathoz egyértelm¶en létezik olyan legfeljebb (m − 1)-

edfokú H interpolációs polinom, melyre H(k)(xj) = f
(k)
j minden k ∈ {0 . . .mj − 1},

minden j ∈ {0 . . . n} esetén. [2, 258. o.]

Érdemes felhívni a �gyelmet arra, hogy az analízisben megismert, és a termé-
szettudományok sok területén alkalmazott Taylor-polinomok is tekinthet®ek spe-
ciális Hermite-féle interpolációs polinomoknak, mégpedig abban az esetben, ha az
alappontok száma mindössze egy, ám ott m deriváltérték is meg van adva. Ilyenkor
természetesen a Taylor-polinomok szokásos konstrukciója adja a megfelel® Hermite-
polinomot.

A Hermite-féle interpolációk egy másik, igen nagy jelent®séggel bíró speciális
esete a következ®:

1.3. Harmadfokú spline-interpoláció

Ha egy [a, b] intervallumon a két végpontjában megadott fa, f ′a, fb, f
′
b értékek

alapján Hermite-féle interpolációt végzünk, akkor a megadott adatokból � az el®-
z® szakasz szerint � egyértelm¶en el®áll a harmadfokú Hermite-polinom. Spline-
interpoláción bizonyos részintervallumokon ehhez hasonló módon kiszámított poli-
nomok összeillesztését értjük.

Harmadfokú spline el®állításakor az alappontrendszert gondolatban vágjuk dara-
bokra a bels® alappontokban, így csupa, az el®z®höz hasonló intervallumot kapunk.
Most azonban csak az fa és fb értékeket adjuk meg minden egyes intervallumra, a
deriváltakat ne. (Nyilván egymást követ® intervallumok esetén a megegyez® végpon-
tokbeli értékek egyenl®k.) A deriváltakat válasszuk meg mi magunk olyan módon,
hogy a C2-csatlakozás is megvalósuljon, vagyis az interpolációs függvény els® és má-
sodik deriváltja is folytonos legyen. Belátható, hogy a deriváltértékek megfelel® meg-
választásával ez a csatlakozás elérhet®, s®t a két legszéls® pontban még így is marad
szabadságunk a deriváltak megválasztásában. Ezt az adott feladatban támasztott
elvárásokhoz kell igazítani (pl. periodikusság szükségessége).

A spline típusú interpolációk nagy jelent®séggel bírnak a �zikában és további
területeken is, talán ennek köszönhetik viszonylag széles kör¶ ismertségüket. A rövi-
den ismertetett módszer a gyakorlatban is könnyen, kevés számítással kivitelezhet®,
a megfelel® egyenletek felírása után ugyanis olyan egyenletrendszert kapunk, amely
mátrixos alakban felírva háromátlós mátrixot ad. Ezt pedig könnyen tudjuk kezel-
ni, az ún. üldözéses módszerrel (másképp rövidített Gauss-elimináció, tridiagonális
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algoritmus, vagy double sweep) például lineáris nagyságrend¶ m¶veletigénnyel szá-
molhatjuk ki a függvények megadásához szükséges értékeket [2, 80-81. o.]. A spline
interpoláció nagy el®nye még az alacsony számításigény mellett a numerikus stabi-
litás is.

1.4. Shepard-interpoláció

A Shepard-interpoláció, vagy más néven inverz távolságok módszere igen szem-
léletes megoldást nyújt a problémára: tetsz®leges x pontban ugyanis az f(x) függ-
vényértéket úgy adja meg, hogy veszi az összes alappontban vett érték egy fajta
lineáris kombinációját, mégpedig mindegyiket a megfelel® pont és x távolságának
reciproknégyzetével súlyozva. Ennek megfelel®en az x-közeli pontokban vett értékek
nagyobb súllyal befolyásolják majd f(x) értékét, mint a távolabbiak.

Képlettel felírva, az x0, x1, . . . xN alappontok és f0, f1, . . . fN értékek esetén:

F (x) :=

∑N
j=0 fj ·

1
|x−xj |2∑N

i=0
1

|x−xi|2
.

A módszert az alappontokban nem tudjuk alkalmazni a zéróosztó miatt, ugyan-
akkor belátható a következ® tétel:

1.3. Tétel. A Shepard-interpoláció határértékben interpolációs tulajdonságú, vagyis
x→ xk esetén F (x)→ fk teljesül.

Bizonyítás. Feltehet®, hogy k=1. Ekkor

F (x) =
f1 · 1

|x−x1|2 + f2 · 1
|x−x2|2 + · · ·+ fN · 1

|x−xN |2
1

|x−x1|2 +
1

|x−x2|2 + · · ·+
1

|x−xN |2
=

=
f1 · |x−x1|

2

|x−x1|2 + f2 · |x−x1|
2

|x−x2|2 + · · ·+ fN · |x−x1|
2

|x−xN |2

|x−x1|2
|x−x1|2 +

|x−x1|2
|x−x2|2 + · · ·+

|x−x1|2
|x−xN |2

=

=
f1 + f2 · |x−x1|

2

|x−x2|2 + · · ·+ fN · |x−x1|
2

|x−xN |2

1 + |x−x1|2
|x−x2|2 + · · ·+

|x−x1|2
|x−xN |2

→ f1
1

= f1, ha x→ x1.

Ezzel megmutattuk az inverz távolságok módszerének létjogosultságát az inter-
polációs technikák között.

A módszer gyakorlatban való alkalmazhatóságát persze nagyban befolyásolják
numerikus tulajdonságai, vagyis hogy az alappontok számának függvényében mennyi-
re pontosan adja meg a keresett függvényt. Lássunk egy erre vonatkozó tételt!

Tegyük fel, hogy az f(x) függvényt akarjuk közelíteni, és � némi megszorítással
élve � tegyük fel, hogy az alappontrendszerünk ekvidisztáns a [0, 1] intervallumon,
vagyis x0, x1, . . . xN felírható a következ® formában: xk := k · h, ahol h = 1

N
. Ekkor,

a fent leírt algoritmussal el®állított F (x) függvényre teljesül:
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1.4. Tétel. Legyen f ∈ C[0, 1] Lipschitz-tulajdonságú függvény L konstanssal, vagyis
|f(x)− f(y)| ≤ L · |x− y| (∀x, y ∈ [0, 1]). Ekkor

|| F (x)− f(x) ||max≤ h · L
2
· (1 + 1

2
(1 + logN)). (1.1)

A tétel bizonyításához szükség lesz a következ® Lemmára:

1.5. Lemma.
1

1
+

1

2
+

1

3
+ · · ·+ 1

N
≤ 1 + logN (1.2)

Bizonyítás. A lemma bizonyításához az 1
x
függvény alsó közelít® összegeit fogjuk

használni. Ehhez vezessünk be egy jelölést: legyen T 1
0 a [0, 1] intervallumon a függ-

vénygörbe alá írható téglalap területe, T 2
1 az [1, 2] intervallumon a görbe alá írható

téglalap területe, és így tovább. Ekkor természetesen T 1
0 = 1, T 2

1 = 1
2
, . . . T i+1

i = 1
i+1

.

Vegyük ezeknek a területeknek az összegét 1-t®l N -ig, vagyis a
∑N−1

i=1 T i+1
i össze-

get. Ez nyilván felülr®l becsülhet® az 1
x
függvény [1, N ] intervallumon vett intergál-

jával, vagyis

N−1∑
i=1

1

i+ 1
=

N−1∑
i=1

T i+1
i ≤

∫ N

1

1

x
dx = [log x]N1 = logN,

amib®l a Lemma állítása egyenesen következik.

Bizonyítás. (Az 1.4. Tétel bizonyítása)
Legyen x ∈ [kh, kh+ h] tetsz®leges. Ekkor

|F (x)− f(x)| =

∣∣∣∣∣
∑N

j=0 f(xj)
1

|x−xj |2∑N
i=0

1
|x−xi|2

− f(x)

∣∣∣∣∣ =

=

∣∣∣∣∣
∑N

j=0 f(xj)
1

|x−xj |2∑N
i=0

1
|x−xi|2

−
f(x)

∑N
j=0

1
|x−xj |2∑N

i=0
1

|x−xi|2

∣∣∣∣∣ =

=

∑N
j=0(f(xj)− f(x))

1
|x−xj |2∑N

i=0
1

|x−xi|2
≤
∑N

j=0 |f(xj)− f(x)|
1

|x−xj |2∑N
i=0

1
|x−xi|2

≤

≤
∑N

j=0 L · |xj − x|
1

|x−xj |2∑N
i=0

1
|x−xi|2

= L ·
∑N

j=0
1

|x−xj |∑N
i=0

1
|x−xi|2

≤

≤ L ·
1

|x−xk|
+ 1
|x−xk+1|

+
∑k−1

j=0
1

|x−xj | +
∑N

j=k+2
1

|x−xj |
1

|x−xk|2
+ 1
|x−xk+1|2

≤
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≤ L ·
1

|x−xk|
+ 1
|x−xk+1|

+
∑k−1

j=0
1

(k−j)h +
∑N

j=k+2
1

(j−(k+1))h

1
|x−xk|2

+ 1
|x−xk+1|2

≤

Az utolsó egyenl®tlenségnél felhasználtuk, hogy x ∈ [kh, kh + h] miatt a j < k
index¶ alappontokra vonatkozó távolság felülr®l becsülhet®

|x− xj| ≥ xk − xj = (k − j) · h

módon, míg a k + 1 < j index¶ tagokra hasonló gondolattal a következ® írható fel:

|x− xj| ≥ xj − xk+1 = (j − (k + 1)) · h.

Ez esetben a számlálóban szerepl® mindkét szumma alakja

1

h
+

1

2h
+ . . . ,

az összegzés fels® határa viszont különböz® lehet, ráadásul minden egyes k-ra más
és más. Ugyanakkor, mivel összesen N intervallumunk van, minden rögzített k-ra
mindkét összegzés hossza legfeljebb N , vagyis mindkét összeg felülr®l becsülhet® az
N -tagú összeggel: ∑

≤ 1

h
+

1

2h
+ · · ·+ 1

Nh
≤ 1

h
(1 + logN)

az 1.5. Lemma értelmében. Miel®tt a kapott képletet az el®z® eredménybe behelyet-
tesítenénk, vezessük be a δ = |x− xk| jelölést. Ekkor, folytatva az el®z® levezetést

≤ L ·
1

|x−xk|
+ 1
|x−xk+1|

+ 2 · 1
h
· (1 + logN)

1
|x−xk|2

+ 1
|x−xk+1|2

≤ L ·
1
δ
+ 1

h−δ +
2
h
· (1 + logN)

1
δ2

+ 1
(h−δ)2

≤

Itt a nevez®ben szerepl® négyzetösszeget egy számtani közép kétszereseként ért-
ve, a számtani és mértani közepekre vonatkozó egyenl®tlenség alapján a következ®t
kapjuk:

1

δ2
+

1

(h− δ)2
≥ 2 · 1

δ
· 1

|h− δ|
,

ezt alkalmazva folytassuk a levezetést:

≤ L

2
·

1
δ
+ 1

h−δ +
2
h
· (1 + logN)

1
δ
· 1
|h−δ|

=
L

2
·
(
1

δ
+

1

h− δ
+

2

h
· (1 + logN)

)
· δ · |h− δ| =

=
L

2
·
(
h+

2

h
· (1 + logN) · δ · |h− δ|

)
≤
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Itt tekintsünk a δ · |h−δ| szorzatra úgy, mint egy mértani közép négyzete, ekkor,
most az ellenkez® irányban alkalmazva a számtani és mértani közepekre vonatkozó
egyenl®tlenséget, azt kapjuk, hogy

δ · |h− δ| ≤
(
δ + h− δ

2

)2

=

(
h

2

)2

,

amit behelyettesítve az el®z® képletbe:

≤ L

2
·
(
h+

h2

4
· 2
h
· (1 + logN)

)
= h · L

2
·
(
1 +

1

2
· (1 + logN)

)
.

Vagyis a tételben szerepl® egyenletes konvergencia valóban teljesül.

A most felírt tétel következménye igen fontos. A h = 1
N

egyenl®ségb®l ugyanis
logN = − log h =| log h | következik. Felhasználva még az ismert

lim
h→0

h · log h = 0

azonosságot, azt kapjuk, hogy N → ∞ ⇔ h → 0 esetén, vagyis az alappontok
számának növekedésekor a hiba 0-hoz tart.

A Shepard-interpoláció tehát szemléletes konstrukciója mellett rendelkezik egy-
fajta konvergenciával is, így meggy®z®nek t¶nik, hogy érdemes használni. Nézzünk
néhány példát egy dimenzióban, amelyek megmutatják, mennyire alkalmazható jól
a módszer a gyakorlatban.

1.4.1. A Shepard-interpoláció megvalósítása egy dimenzióban

A módszer leprogramozását a Matlabban végeztem. A szemléltetésre az abszolút-
érték-függvényt választottam a nulla körüli, 5 sugarú intervallumban. A programba
input paraméterként beállítható, hogy t alappontra végezze az interpolációt, vala-
mint az is, hogy T pontban számolja ki az interpolációs értékeket. Az ábrázolást
ezek alapján a pontok alapján végzi. Az alappontrendszert egyel®re vegyük ekvi-
disztánsnak.

A program minden, ábrázolni kívánt pontra kiszámítja a pont és az összes alap-
pont távolságát, majd ezek reciproknégyzetét tárolja el egy W ∈ MT×t mátrixban.
Egy másik, U ∈MT×t mátrixban tároljuk az adott pont és az alappontok inverztávol-
sága és az alappontbeli érték szorzatát minden egyes párra. A mátrixok kiszámítása
után az interpolációs függvényt könnyen megkapjuk, ugyanis minden pontban az U
és a W mátrix megfelel® sorösszegeinek hányadosaként áll el® a pontbeli interpolált
függvényérték.

A program kivételként kezeli azt az esetet, amikor az interpolációra kijelölt pont
egybeesik valamelyik alapponttal, ilyenkor a megfelel® inverztávolságnak egy el®re
beállított, megfelel®en nagy értéket adtam a zéróosztó ábrázolásaként.

Nézzük meg, hogyan m¶ködik a program t = 10 alappontra, T = 1000 pontban
kiszámítva. (1.1. ábra)
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1.1. ábra. Abszolútérték-függvény (kékkel) és interpolációja (zölddel) 10 alappontra

Az ábrán látható, hogy az alappontokban valóban pontos az interpoláció. Sok
olyan tulajdonság is látható az ábrán, amelyek gondot jelenthetnek, vagy amelyeken
esetleg lehetne javítani. Így például, az alappontokon kívül meg�gyelhet® hullámzás
mellett azt tapasztaljuk, hogy az interpolációs függvény minden egyes alappontban
"kiegyenesedik". A Shepard-interpolációnak erre a tulajdonságára a kés®bbiekben
visszatérünk. Másrészt, az origó környékén meglehet®sen rossznak t¶nik az inter-
poláció. Ez amiatt lehetséges, hogy a függvényértékek itt jóval kisebbek, mint az
intervallumon belül bárhol máshol lév®k, így ezekben a pontokban a messzebb lév®
alappontok is er®sebben jelennek meg az interpolációban. Ezt a fajta hibát küszöböl-
hetjük ki az ún. lokalizált Shepard-módszer alkalmazásával, amelyre szintén kés®bb
térünk vissza. Most vizsgáljuk meg, hogyan változik az interpoláció pontossága az
alappontok számának növelésével!

Számoljuk ki négyszer az abszolútérték-függvény interpolációját, méghozzá 10,
20, 40 és 80 alapponttal számolva. Az 1.2. ábrán ezek az interpolációk láthatók. Az
alap- és az interpolációs függvényen kívül pirossal jelöltem a két függvény eltérését.
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1.2. ábra. Az interpoláció pontosságának változása az alappontok számának növelé-
sekor (zöld: abszolútérték-függvény, kék: interpolációs függvény, piros: eltérés)

Érdekes, hogy már 80 alappont esetén is igen pontosnak t¶nik a módszer. Men-
jünk még ezen is túl: végezzük el az interpolációt 4, 8, 12, . . . 120 alappontra, az
alappontok számát négyesével növelve. Az egyes interpolációk ábrázolása helyett
különböz® hibákat ábrázolok minden esetben. Az 1.3. ábrán a maximális hiba és a
relatív hiba olvasható le az alappontok számának függvényében.

Ki is számoltattam a Matlabbal a megfelel® értékeket. A 120 alappontban vett
interpoláció maximális hibája 0,0964, relatív hibája pedig 0,0053. Nyilván minden
esetben a feladat maga határozza meg a kívánt pontosságot, azonban ezek az egészen
kicsi értékek megint bizakodásra adhatnak okot.

Vizsgáljuk meg a konvergencia rendjét. Az 1.4. ábrán a relatív hiba látszik loglog
ábrázolással, vagyis az adatokat úgy ábrázoljuk, hogy mindkét tengelyen logaritmi-
kus skálázást veszünk. Az eredmény hasonlít egy csökken® egyenesre, ami azt mu-
tatja, hogy a hiba logaritmusa az alappontszám logaritmusának nagyjából lineáris
függvénye. Az egyenes meredeksége a konvergencia gyorsaságára utal. Mivel a me-
redekség körülbelül -1, így az ábra alapján elképzelhet® lenne, hogy a logaritmikus
nagyságrendnél er®sebb, lineáris konvergencia is igaz. Könnyen található azonban
olyan függvény, melyre ez nem teljesül.
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1.3. ábra. Hibák az alappontok függvényében

1.4. ábra. Relatív hiba az alappontok függvényében � loglog ábrázolás
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Végezetül próbáljuk ki az interpolációt nem-ekvidisztáns alappontrendszeren.
A valóságban ugyanis ritkán fordul el® egy feladatban, hogy garantálható lenne
az alappontok elhelyezkedésének ilyen fajta szabályossága. A konvergenciáról szóló
tétel ugyan ekvidisztáns rendszerr®l szólt, a Matlab azonban könnyedén kiszámol
véletlenszer¶en választott alappontrendszeren végzett interpolációt is, nézzünk erre
néhány példát. Legyen az alappontok száma 20, és futtassuk le a programot há-
rom különböz® alappontrendszerre, melyek generálásához a Matlab beépített rand
parancsát használtam. Az eredmény az 1.5. ábrán látható. Összehasonlításként az
els® részábrán az ekvidisztáns rendszerre vonatkozó eredményt ábrázoltam, a másik
három részábra jelzi a véletlen alappontrendszerek eredményeit.

1.5. ábra. Szabályos és szabálytalan alappontrendszerek 20 alapponttal

Látszik, hogy néhány esetben egészen el tud fajulni az interpolációs függvény,
azt azonban semmiképp sem lehet állítani, hogy az interpoláció használhatatlan len-
ne. Így bízva abban, hogy az egy változóban jól alkalmazható módszer a síkon vett
alappontrendszerre illesztend® felület megkeresésében is használható lesz, a követ-
kez® fejezetben a Shepard-interpoláció két dimenzióra való kiterjesztését vizsgálom.
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2. fejezet

Interpoláció a síkon

Az els® fejezet második részében megvizsgáltuk, hogyan m¶ködik egy dimenzió-
ban a Shepard-féle interpolációs technika. Fontos eredményként megmutattuk, hogy
az alappontok számának növelésével az interpoláció pontossága javul, a konvergen-
cia sebességét pedig legalább logarimtikus, de lineárisnál rosszabb nagyságrend¶nek
vártuk. Ez ugyan nem egy er®s konvergencia, a módszer egyszer¶sége azonban va-
lamennyire kárpótol ezért. Ráadásul a módszer képlete dimenziótól független, tehát
analóg módon átvehet® a kétdimenziós esetek vizsgálatára is. Így ha akár ez a gyenge
konvergencia is fennállna, az fontos érv lenne a módszer gyakorlati alkalmazható-
sága mellett. Sajnos (mint azt kés®bb látni fogjuk) a módszer ebben az általános
formában csak kevés esetben használható, általánosságban pedig nem is t¶nik majd
konvergensnek, vagyis el®fordulhat, hogy bármennyivel növelve is az alappontok szá-
mát, nem kapunk jelent®sebb javulást a pontosságot illet®en.

2.1. A kétváltozós Shepard-interpoláció

A módszer hatalmas el®nye a dimenziótól való függetlenség. Az 1. fejezetben
felírt interpolációs képlet ugyanis azzal az egyszer¶ módosítással átvehet®, ha az
abszolútértéket valamilyen normára cseréljük. Természetesnek t¶nik az euklideszi
norma használata, így az alábbi képlettel adhatjuk meg a módszert az xj ∈ R2

alappontokra és az azokban megadott fj ∈ R függvényértékekre vonatkozóan:

F (x) :=

∑N
j=0 fj ·

1
||x−xj ||2∑N

i=0
1

||x−xi||2
.

A módszer könnyen programozható. El®ször szabályos rácson vizsgáltam a tech-
nikát, itt a Matlab meshgrid utasítása segít a hálót létrehozni, megadott vektorok
elemeit párosítva. A programba beállítható paraméter, hogy hányszor hányas rá-
cson vegye az alappontokat, valamint az is, hogy milyen s¶r¶ rácson interpoláljon.
A program minden egyes interpolációs pontban minden egyes alappontra kiszámolja
az inverztávolságot, melyet egy négydimenziós tömbben tárol. Ezután az interpoláci-
ós érték kiszámítása már csak a képletnek megfelel® lineáris kombináció kiszámítását
igényli.
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Els® példaként tekintsük az f(x, y) = |x| vályúfüggvényt a [−5, 5]2 tartományon,
10×10 alappontra, 50×50 pontban számolva (2.1. ábra).

2.1. ábra. Vályúfüggvény (jobbra) és közelítése (balra) 100 alappontra

Már a módszer egy dimenzióban való alkalmazásakor is meg�gyelhet® volt, hogy
az alappontokban "kiegyenesedik" az interpolációs függvény. Ennek a tulajdonság-
nak a kétdimenziós megfelel®jér®l szól a következ® tétel:

2.1. Tétel. Ha x→ xk, akkor ∂1F (x)→ 0 és ∂2F (x)→ 0. [5]

Vagyis az interpolációs függvény minden alappontban kisimul. Ez a tulajdonság
sokszor kifejezetten rontja a módszer alkalmazhatóságát, ami tökéletesen látható
az el®z® példán. A fent de�niált vályúfüggvény érint®síkja ugyanis sehol sem víz-
szintes, míg az interpolációs függvénynek minden alappontban vett érint®síkja az,
hiszen a parciális deriváltjai zérushoz tartanak. Vagyis, az alappontok számának nö-
velésével egyre több helyen hozunk létre az interpolációs függvényben nem kívánt
tulajdonságot. Így ráadásul az is megkérd®jelez®dik, konvergens lesz-e egyáltalán az
interpoláció.

Vizsgáljuk a vályúfüggvényt az el®z®, 10×10-es rács mellett még 20×20-as és
40×40-es rácson is. (2.2. ábra)

16



2.2. ábra. Vályúfüggvény s¶r¶söd® rácson

Az ábrákon is látszik, hogy az alappontrendszer s¶r¶ségének növelése ellenére
nem tapasztalható olyan mérték¶ javulás, mint az egydimenziós esetben volt. S®t
az els® és a harmadik interpolációt összehasonlítva, bár az alappontok száma 16-
szorosára n®tt, mégis, a széls®séges esetekben, vagyis a legkisebb és a legnagyobb
függvényérték¶ pontok környékén, nem is látszik különösebb javulás a függvények
között.

Egyre er®sebbé válhat a sejtés, hogy az interpolációnak ez a fajtája egyáltalán
nem lesz konvergens. Végezzünk az egydimenziós esethez hasonló vizsgálatot a kon-
vergenciára vonatkozóan. Ehhez egy külön programot készítettem, amely inputként
kap két paramétert: egy lépésköz értéket és egy lépésszámot, mindkett®t az alap-
pontok s¶r¶ségére értve. A 2.3. ábrán a vályúfüggvény interpolációjának hibáját
láthatjuk 5 lépésközzel, 10 esetben vizsgálva, vagyis 5×5, 10×10, 15×15, . . . 50×50
alappont esetén. Körökkel a legnagyobb eltérést, + jellel pedig a relatív hibanormát
ábrázoltam.

Bár a maximális hiba valamelyest csökken, messze nem abban a tempóban, ahogy
azt az egydimenziós eset vizsgálata után várná az ember. A relatív hibanorma pedig
egyáltalán nem t¶nik úgy, hogy konvergálna.

A vizsgálatot ennél s¶r¶bb alappontrendszerekre is elvégeztem, egészen a 100×100-
as esetig, és úgy találtam, hogy még ebben az igen s¶r¶ alappontú esetben sem
csökken eléggé a közelítés hibája.
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2.3. ábra. A konvergencia vizsgálata: hibák változása az alappontok számának függ-
vényében

Úgy t¶nik, hogy a Shepard-módszer két dimenziós változata csak nagyon lassan,
esetleg egyáltalán nem konvergál, tehát az alappontok számának akármilyen nagy
növelésével sem tudjuk a közelítést tetsz®legesen pontossá tenni. Ez persze nem je-
lenti azt, hogy a módszer minden esetben használhatatlan lenne. El®fordulhatnak
olyan kétváltozós függvények, melyek közelítésére ez az egyszer¶ és szemléletes mód-
szer is jól használható. Általános esetben ugyanakkor a módszer nem t¶nik megfe-
lel®nek. Ráadásul a szabályos alappontrendszert®l meg sem próbáltunk elszakadni,
pedig szabálytalan alappontrendszeren várhatóan még rosszabb tulajdonságokkal
bírna a módszer. Elméleti vizsgálatnak így érdekes volt, gyakorlati szempontból vi-
szont kisebb jelent®ség¶ a módszernek ez a változata. A következ® szakaszban a
Shepard-interpoláció egyik javítását, a lokalizált változatot fogom vizsgálni.

2.2. A lokalizált Shepard-módszer

A Shepard-interpoláció lokalizált változatának lényege, hogy egy adott x pontbe-
li interpolált érték számítása során nem az összes xi alappontot, csak az x ponthoz
közelieket vesszük �gyelembe. Ez történhet úgy, hogy meghatározunk egy R suga-
rat, és minden egyes pontban az R sugarú körön belüli alappontokkal számolunk. Ez
szabályos alappontrendszer esetén megfelel® lesz, szabálytalan rendszer esetén azon-
ban fennállhat az a probléma, hogy míg valamely pontok R sugarú környezetében
igen sok alappont áll rendelkezésre (esetleg több is, mint ami a megbízható számí-
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táshoz szükséges), más alappontokra viszont el®fordulhat, hogy ugyanolyan sugarú
környezetükben csak kevés, esetleg egyetlenegy alappont sem található, ami viszont
tönkreteheti a számítást.

Ha van valamilyen képünk az alappontok elhelyezkedésér®l, vagy azok mégis vala-
milyen szabállyal leírható elhelyezkedést mutatnak, akkor az el®z® hibát javíthatjuk
úgy, ha többféle Ri sugarat adunk meg az egyes pontokban történ® számoláshoz.
Vagyis ha vannak az interpolációs tartományon olyan kisebb résztartományok, ahol
s¶r¶n helyezkednek el az alappontok, akkor azok környékén megadhatunk egy meg-
felel®, kisebb R1 értéket, míg más résztartományon, ahol messzebb helyezkednek el
az alappontok, egy nagyobb R2 sugárra lesz szükség, és így tovább. Erre példa le-
het egy terület tengerszint feletti magasságának feltérképezése, ahol a réteken vagy
átjárható erd®kben tetsz®legesen s¶r¶n vehetünk fel értékeket, míg egy tó, egy szik-
lás terep vagy egy áthatolhatatlan erd®rész esetén nagyobb lyukak maradnak ki az
alappontok rendszeréb®l.

Ha azonban ez a módszer túl nehézkes, vagy nincs megfelel® képünk az alap-
pontok s¶r¶ségér®l, úgy a fenti hiba javítására egy másik módszer kínálkozik: ekkor
nem próbálkozunk megfelel® Ri sugarak megadásával, hanem minden egyes pont-
ban kiszámoljuk az alappontok távolságát, és � nagyság szerinti sorrendbe téve ®ket
� az els® k darabot, vagyis a k legközelebbi alappontot vesszük csak �gyelembe.
Ennek a módszernek kétségkívüli el®nye, hogy így minden pontban egyenletes, el®-
re megadott darabszámú értékkel számolunk, nagy hátránya viszont, hogy a sorba
rendezés ronthatja a módszer numerikus tulajdonságait. Ráadásul, míg az el®z® loka-
lizált módszereknek nagy el®nye lehet az is, hogy az alappontok ügyes megadásával
nem kell minden egyes pont minden alapponttól vett távolságát meghatározni, ami
jelent®sen javíthatja a módszer memóriaszükségletét, ez az el®ny elveszik, amikor
a lokalizáció pontosan azon alapul, hogy tudjuk az alappontok távolságát minden
egyes interpolációs pontban.

Most, hogy a módszerbe több paraméter is bekerült, elkezdhetünk reménykedni
abban, hogy ezek megfelel® megválasztásával tudunk konvergens, és mégis megfe-
lel®en alacsony számítási költség¶, egyszer¶en szólva, használható módszert adni a
problémára. A vizsgálat megnyugtató eredményre fog vezetni. Nézzük végig az imént
felsorolt legfontosabb eseteket: el®ször vizsgáljuk a lokalizált módszert a szabályos
alappontrendszeren.

2.2.1. Szabályos alappontrendszeren vett lokalizálás

Az alappontrendszer továbbra is négyzethálót alkot, így egyetlen megfelel® R
érték minden egyes pontbeli számításhoz jó lesz. Az interpolációs képlet ekkor a
következ®képpen alakul át:

Az x1, x2, . . . xn ∈ R2 alappontok és az ezekben adott f1, f2 . . . fn ∈ R értékek
esetén az x pontban vett f(x) interpolációs értéket az

f(x) =

∑n
j=1 fj · wj(x)∑n
i=1wi(x)

képlet adja, ahol a súlyokat a következ®képp de�niáljuk:
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wj(x) =

{ (
1

||x−xj || −
1
R

)2
ha ||x− xj|| ≤ R

0 ha ||x− xj|| > R.

Vagyis a képlet továbbra is változatlan, csak az interpolációs pontok és az alap-
pontok párjaihoz tartozó súlyok de�níciója változott. Itt rögtön észrevehet®, hogy
a súlyok értékének ilyen megadása biztosít egyfajta folytonosságot az 1

R
levonás-

nak köszönhet®en, ugyanis így az R sugarú kör peremén elhelyezked® pontok is 0
súllyal számítanak a kalkuláláskor, míg a körön épphogy belül lév® alappontok ese-
tén a súly is megfelel®en kicsi lesz. A ponthoz közeli alappontok azonban továbbra
is megfelel®en nagy súllyal veszik ki a részüket az interpolációs érték számításában.

A módszert megvalósító program könnyen elkészíthet® az el®z® pontban vizsgált,
általános interpolációt végz® program megfelel® módosításával. A súlyok de�níciójá-
nak az imént tárgyalt megváltoztatásán kívül mindössze egy elágazást kell beépíteni,
ami minden pontpárra (vagyis minden interpolációs pont és minden alappont ese-
tén) elvégzi a megfelel® esetszétválasztást. Az � egyel®re paraméterként beállítható
� R sugárnál nagyobb távolságra lév® pontpárok esetén a program azonnal kilép a
ciklusból. Eszerint a sugár megfelel® csökkentésével a futásid® nagymérték¶ csökke-
nésére számíthatunk, ugyanis a lényegi és nagyobb m¶veletigény¶ rész pontosan a
számításba vett pontpárokon végzett súlyérték, majd ezekb®l az interpolációs érték
kiszámítása.

Továbbra is az el®z® pontban bevezetett vályúfüggvényre alkalmazva a módszert,
az alappontrendszer több különböz® s¶r¶sége és többféle R érték mellett is kipróbál-
tam azt. Úgy tapasztaltam, hogy a paraméterek ügyes megválasztásával meglep®en
gyors és pontos módszert kaphatunk. Mivel a 2.2. ábrán látható interpolációk közül
a 20×20-as rendszeren vett t¶nik a legpontosabbnak, így illusztrációként itt is a
20×20-as s¶r¶ség¶ alappontokon számított eredményt illesztem be, a sugár R = 1
értéke mellett. Az eredmény a 2.4. ábrán látható. Ránézésre is jóval pontosabb kö-
zelítést kaptunk, ráadásul érezhet®en rövidebb futásid® mellett.

A módszer konvergenciavizsgálatát az el®z®ekben már használt program segít-
ségével végeztem, ahol a ciklus az alappontrendszer s¶r¶sége szerint fut, majd az
interpolációs hiba különböz® jellemz®it ábrázolja. Itt ugyanakkor ki kell térnem egy
fontos kérdés vizsgálatára, mégpedig, hogy milyennek válasszuk az R paramétert
a módszer vizsgálatakor. Az el®z® ábrán úgy t¶nik, a 20×20-as eset vizsgálatára
az R = 1 szerencsés választás. Ugyanakkor például az 5×5-ös rácson biztosan nem
lesz jó, hiszen ekkor sok pontnak nincs az 1 sugarú környezetében alappont. Ezzel
ellenkez® módon, de szintén visszatart a s¶r¶bb alappontrendszer esete, például az
50×50-es esetben az alappontok 0,2 egység távolságra helyezkednek el egymástól,
ekkor az 1 sugarú körben már mintha túl sok is lenne az alappontokból. Ezt támaszt-
ja alá, hogy ha már a 20×20-as esetben is egészen pontos eredményt kapunk R = 1
választással, akkor az 50-es rácson feleslegesnek t¶nik minden pontban több mint
hatszor ennyi alappontot �gyelembe vennünk. Vagyis azt szeretnénk elérni, hogy
az R paramétert ne nekünk kelljen minden esetben megadni, hanem az valamilyen
módon az alappontrendszer s¶r¶ségét®l függjön.
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2.4. ábra. Lokalizált interpoláció 400 alappontra, R=1 sugárú környezetben (balra)

Shepard eredeti, a módszert bemutató cikkében [5] úgy vélte, egy adott pont kör-
nyezetében vett 4 alapponttal való kalkulálás már elegend®, 10-nél több pont pedig
feleslegesen meghosszabbítja a számítási id®t. Az arany középút megtalálásaként, és
azért, hogy az interpolációs tartomány szélén se romoljon el a módszer, Shepard azt
javasolta, írjunk el® a pontok környezetében átlagban 7 alappontot. Ez a következ®
számításhoz vezet:

A 10×10-es nagyságú tartományon vett n × n alappont s¶r¶sége 102

n2 . Olyan R
sugarat keresve, hogy a körben 7 alappont helyezkedjen el, a

7 · 10
2

n2
= R2 · π

egyenletet kapjuk, melyb®l

R =
10 ·

√
7
π

n

adódik, ahol a számlálóban szerepl® konstans értéke négy jegy pontossággal
14,9271. Nem jelent problémát ezt 15-tel becsülnünk, amib®l így az

R =
15

n

képletet kapjuk. Mivel ez beépíthet® a programba, így ezentúl felesleges az R értékét
input paraméterként beadnunk. Ráadásul ezzel megkönnyítjük a konvergencia vizs-
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gálatát is, ugyanis a program minden egyes alappontrács esetén ki tudja számolni a
megfelel® sugár értéket.

A 2.3. ábrán látható vizsgálathoz hasonlóan most is induljunk az 5×5-ös alap-
pontrendszerb®l, majd többszörözzük a s¶r¶séget 10-szer, egészen az 50×50-es ese-
tig. Az el®z® jelölésnek megfelel®en körökkel most is a legnagyobb eltérést, + jellel
pedig a relatív hibanormát ábrázoltam. (2.5. ábra)

2.5. ábra. A lokalizált interpoláció hibája az alappontok számának függvényében

Bíztató eredményt kaptunk: az alappontok s¶r¶södésével a hibák csökkennek. A
konvergencia rendjének meghatározásához vizsgáljuk a 2.6. ábrán a relatív hibanor-
ma loglog ábrázolását.
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2.6. ábra. A lokalizált interpoláció konvergenciavizsgálata � loglog ábrázolás

Az ábra alapján elmondható, hogy a módszer konvergens, de a konvergencia
sebessége (az egyenes meredeksége alapján) elég lassúnak t¶nik. Ennek pontos meg-
határozásához további vizsgálatok lennének szükségesek. Mivel azonban a f® cél a
szórt alappontú eset elérése, térjünk át a következ® pontban ennek a vizsgálatára.

2.2.2. Szabálytalan alappontrendszeren vett lokalizálás

A lokalizált Shepard-módszer szabálytalan alappontrendszeren való alkalmazá-
sakor rögtön néhány problémával találjuk szembe magunkat. Az els® egy technikai
probléma: el kell ugyanis felejtenünk a Matlab kényelmes linspace és meshgrid

függvényeit, ezeknek a használatára nem lesz módunk. Ennél kényelmetlenebb meg-
oldásként hosszú vektorokként kell majd tárolnunk az alappont-koordinátákat, me-
lyeket a vizsgálatokhoz a Matlab rand parancsának segítségével fogok létrehozni. Ez
valóban kicsit kényelmetlenebbé teszi a programozást, ugyanakkor a programot gya-
korlati problémákban is használhatóvá teszi. Olyankor ugyanis, amikor ismeretlen
függvényt (felületet) keresünk az interpoláció segítségével, pontosan azok az ada-
taink vannak meg, amiket használni fogunk: az alappontok xi és yi koordinátái,
valamint az fi interpolációs értékek. A kés®bbiekben látni fogjuk, hogy bizonyos
vizsgálatokhoz hasznos, ha ezeket az adatokat küls® dokumentumból tudja elérni a
program.

A másik fontos kérdés, hogy hogyan lehetne a lokalizálást megvalósítani. Az el®z®
részben ismertük az alappontok elhelyezkedését és s¶r¶ségét, ezek ismeretében pedig
könny¶ volt olyan, minden pontban érvényes R sugarat megadni, amely megfelelt
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a lokalizálásra. Véletlenszámok használatakor azonban az alappontok elhelyezkedé-
sét nem ismerjük, s¶r¶ségükre is csak következtetni tudunk. Könnyen el®fordulhat,
hogy az alappontok elhelyezkedésében nagyobb "lyukak", üres területek jelennek
meg, ahol semmit nem tudunk a függvényr®l. Felmerül a kérdés: megadható-e egy-
általán olyan globális R érték, hogy minden egyes interpolációs pont R sugarú kör-
nyezetében megfelel® mennyiség¶ alappont legyen? Általános esetben nyilván nem,
ezzel így csak próbálkozni tudunk. Gyakorlati problémákban legalább az alappon-
tok elhelyezkedését ismerjük, így lehetséges úgy kezelni a lokalizálást, hogy a s¶-
r¶bb részeken kisebb, míg a ritkább részeken nagyobb Ri sugarakat adunk meg. Ez
ugyanakkor programozási szempontból nem t¶nik túl el®nyösnek, néhány különböz®
sugárral még elboldogulhatunk, afölött azonban nagyon elbonyolódna a program. A
harmadik lehet®ség, hogy minden interpolációs pontban az alappontokat távolság
szerinti növekv® sorrendbe rendezzük, így minden alappontbeli számításnál ugyan-
annyi alappontot vehetünk számításba, függetlenül attól, hogy ezek az alappont
milyen sugarú környezetében helyezkednek el. Ez a programkódot nem bonyolítja el
túlságosan, ugyanakkor a futásid®t ronthatja, ráadásul a tárhelyigény is növekszik.

El®ször nézzük a legegyszer¶bb, általános esetet, vagyis a globális R sugárral
való megoldást.

Azonos sugarú környezetek

A négyzetrácson vett lokalizált interpolációról szóló fejezetben levezettem, hogy
n2 alappont esetén az interpolációs pontok R = 15

n
sugarú környezetében átlagosan

7 alappont helyezkedik el. Mivel ezentúl nem rácson szeretnénk interpolálni, így a
továbbiakban célszer¶ az alappontok számát n2 helyett N -nel jelölni. Eszerint, ha az
alappontok eléggé egyenletesen helyezkednek el, akkor az interpolációs pontok 15√

N
sugarú környezetében megfelel® számú alappont lesz. A biztonság kedvéért természe-
tesen érdemes felfelé kerekíteni a sugár számításakor, ugyanakkor fontos látni, hogy
a szabályos rendszernél számolt sugárral el®írt 7 alappont közel duplája a Shepard
által elegend®nek tartott 4 alappontnak, így valóban el®fordulhat, hogy az el®z®
képlet a számításhoz megfelel® mennyiség¶ alappontot biztosít. Abban az esetben,
ha el®fordul olyan interpolációs pont, amelynek a megadott környezetében nincs
alappont, a Matlab a program futása közben �gyelmeztet a zéróosztásra, ilyenkor
természetesen növelnünk kell a sugár értékén.

Vizsgáljuk meg egy példán, m¶ködik-e ebben a formában a módszer. A 2.5. áb-
rán láttuk a 400 alappontra vett interpoláció eredményét R = 1 sugárral, szabályos
négyzethálón. Ugyanezen paraméterek mellett a Matlab zéróosztást jelzett, így ki-
csit növeltem a sugár értékén. Az interpoláció N = 400, R = 1, 25 esetben három
különböz®, véletlenszámokkal generált szabálytalan rendszerre a 2.7. ábrán látható.

Az ábrán a három, véletlen pontokon alapuló interpoláció mellett negyedikként
ábrázoltam a három el®z® függvény átlagát. Láthatóak az els® három interpoláció
nagymérték¶ anomáliái. S®t, ránézésre még az átlaguk sem túl jól közelíti a vályú-
függvényt. Ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy ilyen alappontszám mellett
nem bízhatunk abban, hogy a rand parancs megfelel®en egyenletes alappontrend-
szert biztosít, még három különböz® esetet összegezve sem.
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2.7. ábra. Lokalizált interpoláció 400 véletlen alappontra

2.8. ábra. Lokalizált interpoláció 900 véletlen alappontra
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Növeljük az alappontok számát. Legyen N=900, ekkor az R > 15√
N

= 0, 5 alapján
legyen R=0,75. Volt olyan számítás, ahol 0,7-re még zéróosztást jelzett, ez is mu-
tatja hogy mennyire egyenetlen is lehet a pontok eloszlása. A 900 alappontra vett
eredmény a 2.8. ábrán látható.

Jóval pontosabbnak t¶nik mindhárom interpoláció, az átlaguk f®leg jól köze-
líti a vályúfüggvényt. Ez azonban lehetne egy olyan, szerencsétlen véletlennek az
oka, hogy az el®z®, 400 pontos esetben a véletlenszámokból egyenetlen rendszereket
kaptunk, míg most, 900 ponton sokkal egyenletesebb az alappontok elhelyezkedése.
Ebb®l látható, hogy szórt alappontú esetben az egyes interpolációk összehasonlítá-
sára az alappontszám önmagában nem megfelel®. Ehelyett az ilyen vizsgálatokban
célszer¶bb az alappontok "jellemz® távolságát", vagyis a legközelebbi alappontok
távolságának maximumát használni az összehasonlítás alapjaként. Ez a mér®szám
mutatja meg ugyanis, hogy mekkora lyukak vannak az alappontrendszerben, vagyis
hogy mekkora lehet a legnagyobb olyan rész nagysága, ahol semmit nem tudunk a
keresett függvényr®l. Nyilván az interpoláció pontosságát ezek a részek befolyásolják
a leginkább. Így ha � az egyszer¶ség és a további módszerekkel való összehasonlít-
hatóság érdekében � mégis az alappontok száma szerint nézzük az interpolációt,
akkor ahhoz, hogy lássuk, hogyan változik az interpoláció pontossága az alappontok
számának növelésekor, nem kellene minden lépésben újabb és újabb véletlen rend-
szereket létrehozni, hanem a már meglév®t b®víteni. Ez azzal az el®nnyel jár, hogy az
említett "jellemz® távolság" az alappontok számának növelésével nem n®het, vagyis
nem romolhat el. Ugyanakkor fontos látni, hogy az alappontok b®vítésével nem is
feltétlenül javul (bár a rand parancs használata esetén mégis azt várjuk). Ezt az
eredmény elemzésekor �gyelembe kell venni.

A vizsgálathoz egy új programot hoztam létre. Ez abban a fontos tulajdonsá-
gában különbözik az eddigiekt®l, hogy az alappontok adatait nem maga a program
számítja ki, hanem el®re elkészített fájlokból olvassa be. Induljunk 100 alappontról,
és számítsunk ezen kívül 225, 400, 625, 900, 1225, 1600, 2025, 2500 alappontra, ezzel
a vizsgálat összehasonlíthatóvá válik a szabályos rendszer esetével (2.5. ábra). Mind
a 9 számításhoz külön segédfájlt készítettem az adatokkal úgy, hogy nem teljesen új
véletlenszámokat generáltam, hanem a meglév®eket egészítettem ki továbbiakkal. Ez
tulajdonképpen annak az analógiája, mintha egy gyakorlati problémában bizonyos
számú mérési eredmény alapján kiszámolnánk az interpolációt, azután pedig, ha
elégedetlenek vagyunk az eredménnyel, újabb méréseket végeznénk, majd a b®vített
rendszeren újból interpolálnánk. Bármelyik módszernek fontos tulajdonsága, hogy
mennyire kezeli jól az alappontok listájának b®vítését, nem bonyolódik-e el túlságo-
san. Léteznek olyan, elméletben szép módszerek, amelyek részben e miatt a hibájuk
miatt nem használatosak (pl. Lagrange-interpoláció). Ennek a számítássorozatnak
így a módszer valódi alkalmazhatósága szempontjából is nagy jelent®sége van.

A biztonság kedvéért olyan R értéket szerettem volna megadni a programnak,
amellyel biztosan elkerülhet® a zéróosztás. Az el®z® két példán (400 és 900 alappont)
látható, hogy az R > 15√

N
becslés óvatosan kezelend®. A programba így minden egyes

alappontnál R = 30√
N
értéket állítottam be. El®fordulhat, hogy ezzel feleslegesen nö-

veltem a futási id®t bizonyos esetekben, mivel azonban pontossági kérdéseket vizs-
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gálok, szeretném a zéróosztást kizárni, hiszen ez sokkal inkább torzítja a számítást.
Az egyre s¶r¶bb alaprendszereken vett interpolációk a 2.9. ábrán láthatóak.

2.9. ábra. Lokalizált interpoláció b®vül® alappontrendszeren

Az eredmény bíztató. Jól látható az ábrán, hogy az egyre s¶r¶söd® alappont-
rendszeren vett interpoláció egyre jobban közelíti a tesztfüggvényt, s®t, már 1600
alappontra is igen jó közelítést kapunk. Fontos észrevenni, hogy � ahogy azt vártuk �
a kezdeti, rosszabb eredmények után, ha egy környezetben sikerül javítani a pontos-
ságon, az a kés®bbiekben nem romlik el. Ez jól látható például a következ® helyen:
225 pontnál a "távolabbi" (+5 koordinátához tartozó) piros perem még nem igazán
éri el a szükséges 5 magasságot. 400 alappontnál már több hullám is megjelenik,
ahol a kívánt értéket eléri az interpoláció, ezek közül is az egyik "középs®", kicsivel
a 0 alatti hullámot emelném ki. Ennek ugyanis további több interpoláció során sem
sikerül kijavítani a környezetét, valószín¶leg az alappontok elhelyezkedése nem elég
s¶r¶ ebben a tartományban. A hullám maga azonban nem romlik el, a megtalált, va-
lósághoz közeli értékek végig megmaradnak, egészen addig, míg a 2025 illetve a 2500
ponton vett interpolációknál már a környezete is pontosabbá válik. Ez a tulajdonság
fontos érv az interpoláció használhatósága mellett.

Vizsgáljuk meg az egyes interpolációk hibáját. Ugyanezt a programot változat-
lan paraméterek mellett futtatom, de a függvények helyett a � már megszokott �
legnagyobb eltérést (o), illetve a relatív hibanormát (+) ábrázolom a 2.10. ábrán.

A 2.11. ábrán pedig a relatív hibanorma loglog ábrázolása látható.
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2.10. ábra. Lokalizált interpoláció hibája az alappontok függvényében

2.11. ábra. Lokalizált interpoláció hibája - loglog ábrázolás
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Látható, hogy mindkét érték csökken az alappontok számának növekedésével,
ami szintén alátámasztja a módszer használhatóságát. Bár az egydimenziós esetnél
(1.4. ábra) jóval kisebb mérték¶ a hiba csökkenése, a módszer kétségtelenül konver-
gens.

A dolgozat célja a szabálytalan alappontrendszeren vett lokalizált Shepard-inter-
polációk vizsgálata. Megtaláltuk az els® használható fajtát, így érdemes ezzel a mód-
szerrel megvizsgálni a vályúfüggvényen kívül további tesztfüggvényeket is. A követ-
kez® ábrákon különböz® függvényeket közelítek a 2.9. ábrához hasonló módszerrel,
az ott létrehozott alappontrendszeren.

Az els® függvény legyen az

f(x, y) = x · y2,

a függvény és az interpoláció eredménye a 2.12. és a 2.13. ábrán láthatók. A második
függvény legyen az

f(x, y) = cos
x

2
· cos y

2

(2.14. és 2.15. ábra), harmadikként pedig az

f(x, y) = ex + ey

függvény és interpolációja láthatók (2.16. és 2.17. ábra).

A kapott ábrákon jól látszik az interpoláció alkalmassága, így bebizonyosodott,
hogy nem csak a vályúfüggvény közelítésére alkalmas a módszer. Jól látható továbbá
a konvergencia is, vagyis hogy az alaprendszer s¶r¶södésével a közelítés javul. A leg-
s¶r¶bb esetekben szemre elfogadható eredményt kapunk, bár fontos tanulság, hogy
a tartomány határain olykor még a s¶r¶ alaprendszer használatakor is pontatlan az
interpoláció (pl. 2.17. ábra). A konstans részeket ugyanakkor már kevés alappont
esetén is jó pontossággal közelíti a módszer.
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2.12. ábra.

2.13. ábra.
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2.14. ábra.

2.15. ábra.
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2.16. ábra.

2.17. ábra.
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Különböz® sugarú környezetek

Az el®z® részben tárgyalt, globális R sugárral vett lokalizáció nem mindig m¶-
ködik jól. Vegyük például a következ® problémát: a feladat egy tó körüli erd®részlet
tengerszint feletti magasságának feltérképezése. A vizsgált területen elhelyezked®
tó egyik oldalról kényelmesen megközelíthet®, a másik oldalról azonban meredek,
sziklás terep határolja. Ha ekkor megfelel® mér®m¶szerekkel megpróbáljuk felvenni
az adatokat, valószín¶leg a következ®ket tapasztaljuk: a tó megközelíthet® oldalán
szinte tetsz®leges s¶r¶séggel vehetünk fel alappontokat, a másik, sziklás oldalról
ugyanakkor kevés adatunk lesz, esetleg néhány pontban tudjuk csak a magasság
értékét rögzíteni. Gondot okoz a tó is: elvileg ugyan a víztükör tengerszint feletti
magasságát egyetlen helyen megmérve minden egyes pontban ismerjük az értékét,
felmerül viszont a kérdés, miért vegyünk fel "felesleges" alappontokat egy konstans
tartományon. Vajon elég lenne-e, ha csak néhány pontot írnánk el® a tó "közepén",
s¶r¶bben pedig csak a tó szélén jelölnénk ki az alappontokat? A megfelel® Ri sugarak
megválasztásával erre nyílik lehet®ség.

Induljunk ki az el®z® pontban konstruált 100 véletlen elhelyezkedés¶ alappont-
ból. Ezt bes¶rítend® ismét a Matlab véletlenszám-generátorát használom, de az
adatokat most nem úgy alakítom át, hogy mindegyik a [−5, 5]2 tartományba essen.
A transzformáció megfelel® megválasztásával további 100-100 alappontot írok el® a
(-3;3) 1,5-sugarú és az (1;-2) 3-sugarú környezetében. A véletlenszámok használata
nem garantálja, hogy egyenletesen sikerüljön bes¶ríteni a kívánt részeket, de ilyen
kívánalmunk valós probléma esetén sem lehetne. A kiindulási és a s¶rített alappont-
rendszerek a 2.18. ábrán láthatók.

2.18. ábra.
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Próbáljunk elvonatkoztatni attól, hogy milyen szabály szerint s¶rítettük az alap-
pontrendszert, és ett®l függetlenül válasszuk meg a megfelel® kisebb tartományokon
alkalmazandó Ri sugarakat. A továbbiakban a következ® Ri adatokkal számolok:

Ri(x, y) =


0, 5 ha − 4, 5 < x < −1, 5 és 1, 5 < y < 4, 5
1 ha − 1 < x < 4 és y < 1, 5
2 egyébként.

Az új Ri sugaraknak megfelel®en a programot is át kell alakítani. Több elágazás
használata természetesen ront a futásid®n, a f® cél azonban továbbra is a megfelel®
pontosság elérése. A program megfelel® átalakításával ki is számoltam a függvényt.
Az eredmény a 2.19. ábrán látható, összehasonlításként szerepel az a számítási ered-
mény is, amelyet ugyanezen a s¶rített alaprendszeren R = 2 globális sugár haszná-
latával kaptunk volna.

2.19. ábra.

Van, ahol sikerült javítanunk a torzulásokon, azonban néhány helyen � különösen
a tartomány szélein � romolhatott is a pontosság. Tapasztalatként lesz¶rhetjük, hogy
ennek a módszernek a használatakor nagyon körültekint®nek kell lenni, különösen a
résztartományok megfelel® megválasztásával. A módszer tetsz®legesen �nomítható
további Ri sugarak bevezetésével, azonban ez f®leg manuális munkát igényel, így
ebbe az irányba nem folytatom a vizsgálatot.
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Távolság szerint rendezett alappontok

Ebben a részben az interpolációnak azt a fajtáját vizsgálom, ahol az interpolá-
ciós pontokban nem valamilyen R-sugarú környezeten belüli, hanem el®re meghatá-
rozott darabszámú alappontot veszünk számításba. Alakítsuk át ennek megfelel®en
a Shepard-módszer eredeti de�nícióját, vagyis legyen az x0, x1, . . . xN alappontok és
f0, f1, . . . fN értékek esetén:

F (x) :=

∑k
j=0 fj ·

1
||x−xj ||2∑k

i=0
1

||x−xi||2

Ebben az általános formulához képest csak annyi az eltérés, hogy nem az összes
N alappontra végezzük el az összegzést, hanem csak � el®re meghatározott � k da-
rabszámú alappontra, mégpedig mindig az x-hez legközelebbiekre. Ehhez az eddig
használt programot jelent®sen módosítani kell. Azután, hogy az x interpolációs pont
és az összes xi alappont távolságát meghatároztuk, ezeket a távolságokat el is kell
tárolni, hogy sorba rendezhessük ®ket. A Matlab sort parancsa megfelel® módon
használva lehet®séget kínál arra, hogy egy vektor nagyság szerinti sorba rendezé-
se mellett eltárolja az elemek eredeti indexét is, ami azért fontos, hogy a rendezés
után is hivatkozni tudjunk az alappontbeli fi interpolációs értékre. Ezután már
csak az imént felírt formulát kell kiszámoltatnunk a programmal megfelel® k darab-
számra. Egyel®re k-t input paraméterként adom meg további vizsgálat céljából, de
elképzelhet®nek t¶nik, hogy a megfelel® érték megtalálása után k beépíthet® lesz a
programba.

Érdemes megvizsgálni ezen a ponton a módosított módszer bizonyos tulajdon-
ságait: aggályaink lehetnek például a futásid®vel kapcsolatban. Az N -hosszú vektor
sorbarendezésével mindenféleképp plusz m¶veleteket építünk a programba, bár az
interpolációs pontok és az összes alappont távolságát eddig is minden esetben ki kel-
lett számolnunk. Ugyanakkor javíthat a futásid®n, hogy a függvényérték megadása
kevesebb számítást igényel. Eddig ugyanis el®fordulhatott, hogy egy, függvényérté-
kekkel s¶r¶bben lefedett területen az ott használt R sugarú körön belül sok alappont
helyezkedett el, ami így feleslegesen sok számítást hozott létre az interpolációban.
Ezzel az új módszerrel ráadásul jól tudjuk kezelni azokat az egyenetlenségeket is,
amikor az alappontok s¶r¶ségében jelent®s különbségek vannak bizonyos tartomá-
nyokon. A módszer jóval kényelmesebbnek t¶nik az el®z® pontban bemutatott válto-
zatnál, ahol különböz® Ri sugarak megadásával kellett bajlódnunk, ráadásul itt még
zéróosztás sem zavarhatja meg az eredményt. Összességében ráadásul elmondható,
hogy megfelel®en kis k-ra a számítási id® csökkenése nagyobb, mint amennyivel a
sorba rendezés növelné, így az eddigieknél gyorsabb módszert kaptunk.

Ebben a formában azonban a módszernek van egy nagy hibája. A Shepard-
interpoláció egyik legfontosabb tulajdonsága volt a simasága, amelyet a mostani
képletünkkel számított eredményben semmi nem garantál. S®t, kiszámolva egy pél-
dát a programmal, látható is lesz, hogy a simaság elveszik. Illusztrációként a 2.20.
ábrán a vályúfüggvény interpolációja látható N = 900, k = 5 értékek mellett.

A probléma javítása ugyanakkor adódik az eddigi eredményekb®l.
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2.20. ábra. 900 alappont és 5 számításba vett alappont esete: elveszik a simaság

Távolság szerint rendezett alappontok: javítás

Az el®z® részben megállapítottuk, hogy a lokalizás olyan formája, amikor a glo-
bális képletet az összes N helyett csak adott kis k számú alappontra alkalmazzuk,
nem megfelel® a simaság szempontjából. Ugyanakkor azokban a változatokban, ahol
adott R sugarú környezetek segítségével végeztük a lokalizálást, más képlettel szá-
moltunk, amiben a simaságot pontosan az 1

R
levonása biztosította a súlyok de�niá-

lásakor. Eszerint kombináljuk a két módszert a következ®képpen:
Legyen az interpolációs képlet az eredeti

f(x) =

∑N
j=1 fj · wj(x)∑N
i=1wi(x)

,

ugyanakkor a súlyok de�nícióját a következ® képpen adjuk meg:

wj(x) =

{ (
1

||x−xj || −
1

dk+1

)2
ha ||x− xj|| ≤ dk+1

0 ha ||x− xj|| > dk+1,

ahol dk+1 a sorba rendezés után, az x-hez (k+1)-ik legközelebbi pont távolsága.
Vagyis az el®z® pont feltételét, hogy pontosan a k legközelebbi alappontot vegyük
�gyelembe, úgy garantáljuk, hogy az Ri sugarat a (k + 1)-ik alappont távolságának
megfelel®en állítjuk be.
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A képlet ilyen módosításával újra garantált a simaság, míg az el®bbi, gyors prog-
ramon sem kell bonyolult változtatásokat végrehajtani. Az el®z®, súlyokat de�niáló
esetszétválasztás ugyan újabb elágazást sugall, erre valójában nem lesz szükség. Az
alappontok távolság szerinti növekv® sorba rendezése után ugyanis pontosan tudjuk,
melyik alappontok lesznek az x interpolációs pont közelében, így mindössze annyi
módosítást kell végrehajtanunk, hogy az alappontok távolságát rendezve tartalmazó
vektor els® k elemét a (k+1)-ik elem felhasználásával, az el®z® képletnek megfelel®en
módosítsuk.

Továbbra is kérdés, hogyan állítsuk be a számításba vett pontok számát, vagy-
is k értékét. Shepard javaslata alapján ezt 4 és 10 közé választanánk. A megfelel®
pontszám megtalálása érdekében végezzük el a következ® vizsgálatot: vegyünk egy
véletlenszámok által generált, 400 pontú alappontrendszert, majd számoljuk ki ezen
az interpolációs függvényt k = 4, 6, 8, 10 értékekre. Az eredmény a 2.21. ábrán lát-
ható.

2.21. ábra. 400 alapponton vett interpoláció k függvényében

A k = 8 és k = 10 esetek ugyan valamivel simábbnak t¶nnek a 4 és 6 pontokat
�gyelembe vev® interpolációk eredményénél, ugyanakkor elmondható, hogy draszti-
kus különbség nincs az egyes esetek között. Így amennyiben van rá mód, érdemes
nagyobb számú ponttal dolgozni, míg bonyolultabb feladatokban, nagy alappont-
szám esetén, vagy ahol a futási id® nagy jelent®ség¶, ott alig rosszabb eredménnyel
használható a k = 4 változat is. A paraméter megválasztása így mindig az adott
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feladathoz köthet®. (Én a további vizsgálataimban k = 5 értékkel számoltam.)
Érdemes megvizsgálni, hogyan viselkedik a módszer akkor, ha több lépésben

s¶rítjük az alappontrendszert. Ehhez az el®z®ekben is használt programot veszem,
mely 100 alapponttól egészen 2500 alappontig adja meg a vályúfüggvény közelítését.
Az eredményt (2.22. ábra) érdemes összevetni a 2.9. ábrával.

2.22. ábra. Pontszám szerint lokalizált interpoláció b®vül® alappontrendszeren

Az interpoláció itt is javul az alappontok számának növelésével. Alacsony alap-
pontszámra láthatóak kisebb pontatlanságok az el®z® verzióhoz képest, azonban az
alaprendszer s¶r¶södésével ezek csökkennek, így nagy pontszámra a különbségek
már elhanyagolhatók. Eközben a futásid®n � tapasztalataim szerint � körülbelül
20%-nyit sikerült javítani.

Megtaláltuk egy újabb, jól használható módosítását a Shepard által javasolt
interpolációs formulának.

2.2.3. Numerikus tulajdonságok, alkalmazhatóság

A Shepard-interpoláció kétdimenziós változatainak f®bb numerikus tulajdonsá-
gait eddig is ismertettem a megfelel® helyen, most azonban kiegészítve még egyszer
összegy¶jtöm ezeket.

A globális Shepard-formulából indultunk, amelynek el®nye volt a simasága és az
egyszer¶ megvalósíthatósága. A módszer azonban két olyan rossz tulajdonságot is
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mutatott, amelyek a gyakorlati alkalmazhatóságát gátolják. Egyrészt, bár az alap-
pontokban pontos volt az interpoláció, ugyanakkor itt vízszintes érint®síkot hozott
létre minden esetben, ami nagy alappontszám esetén rendkívül rontotta az inter-
polációval el®állítandó felület felismerhet®ségét. Ráadásul a módszer nem is t¶nt
konvergensnek, így több alappont használatával sem feltétlenül tudunk javítani a
pontosságán. Mindezek miatt a globális Shepard-módszer helyett ennek különféle
javításait, a lokalizált Shepard-módszereket kezdtem tanulmányozni.

A lokális Shepard-módszert el®ször abban az egyszer¶ esetben vizsgáltam, amikor
szabályos alappontrácson, csak meghatározott és egységes R sugarú környezeten
belüli pontokat veszünk �gyelembe a számítás során. A módszer elvesztette azt a
rossz tulajdonságát, hogy kisimuljon az alappontokban, ráadásul meg�gyelhet®en
javult a pontosság az alappontrács s¶r¶södésével. Ezen kívül a globális módszerhez
képest még a m¶veletigényen is tudtunk csökkenteni, gyorsabb módszert kaptunk.
Ugyan a szabályos alappontrendszer olyan megkötés, amely valós feladatokban nem
tenné lehet®vé e módszer alkalmazását, de jó alapot biztosított a szórt alappontú,
lokalizált módszerek vizsgálatához.

Az els®nek vizsgált szórt alappontú, lokalizált verzióban még globális R sugarat
használtunk az alappontok elhelyezkedését®l függetlenül, ezt úgy megválasztva, hogy
ne jelenjen meg zéróosztás, vagyis minden interpolációs pont R-sugarú környezeté-
ben helyezkedjen el legalább egy darab alappont. A módszer megfelel®nek t¶nt, a
C1-folytonosság és a könny¶ kezelhet®ség mellett konvergens is volt, és kiszámítása
sem volt reménytelenül hosszú. Az R paraméter általános megválasztásához azon-
ban csak alsó becslést tudtam adni, ami sokszor a saját vizsgálataimban sem t¶nt
éles becslésnek, így ennek kérdésében minden egyes feladatban adekvát választ kell
adni.

Pontosan ebb®l a problémából indulva vizsgáltam a következ® lehet®séget, ami-
kor � az alappontok elhelyezkedésének ismeretében � többféle Ri sugarat állítottunk
be különböz® résztartományokon. Ezzel a módszerrel ugyanakkor nem tudtunk a
teljes tartományon javítani az el®z® eredményeken, ráadásul a megfelel® értékek
megtalálása inkább manuális, mint elméleti meggondolást igényelt, ezért a téma
érintése után a módszer másféle javítására tértem át.

Az alappontok adott interpolációs ponttól vett távolság szerinti növekv® sorrend-
be rendezésén alapuló módszer els® változata elvesztette a C1-folytonosságot, de ezt
az interpolációs formula megfelel® átalakításával sikerült visszaállítani. Bár els®re
úgy t¶nt, a távolságértékek tárolása és sorba rendezése ront a futásid®n, kiderült,
hogy megfelel®en alacsonynak megválasztott k darabszámmal ennél jobban csök-
ken a m¶veletigény, így összességében gyorsabb módszert kaptunk. A pontosság sem
romlott túlzottan, egyedüli kérdésként k értékének meghatározása maradt hátra,
amire nem is sikerült konkrét választ adnom. Az azonban kiderült, hogy az inter-
poláció eredménye kevésbé érzékeny a paraméter megválasztására, míg a futásid®n
sokat javíthatunk alacsony pontszám használatával, így minden egyes feladatban
érdemes a darabszámot minél alacsonyabbnak választani.

Richard Franke egy dolgozatában, mely a legkülönfélébb, szórt alappontú rend-
szeren vett interpolációs technikák numerikus tulajdonságainak leírásával foglalko-
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zik [4], megvizsgálta a Shepard-módszer globális, és különböz® lokális változatait
is. A módszerek el®nyeként emelte ki egyszer¶ megvalósíthatóságukat és könny¶
kezelhet®ségüket, valamint azt, hogy kevésbé érzékenyek a különböz® paraméterek
megválasztására. Más módszerekhez képest ráadásul � egyszer¶ségükb®l adódóan
� kevesebb a tár- és memóriaigényük is. Ezen tulajdonságok sokszor elegend® érv-
ként léphetnek fel a módszerek egy-egy valós feladatban történ® alkalmazásában.
Ugyanakkor fontos az is, hogy Franke más, ennél bonyolultabban kivitelezhet® mód-
szerekkel sokkal pontosabb eredményeket is elért a tesztfüggvényeinek közelítésénél,
ráadásul a Shepard-módszerek a futásid® szerinti rangsoroláskor sem a legjobbak
között szerepeltek. Ezeket a tulajdonságokat is szem el®tt kell tartanunk, amikor
egy interpolációs probléma megoldásához a legjobb módszert szeretnénk választani.

Mivel az én feladatom ebben a dolgozatban a lokalizált Shepard-módszerek vizs-
gálata, így � erre visszatérve � néhány további javítási lehet®ség rövid ismertetése
után az eddigi eredmények egy valós problémában való alkalmazását mutatom be.

2.3. További lehet®ségek

A Shepard-módszer 1968-as megjelenése óta eltelt évtizedek alatt számos kutató
vizsgálta az interpoláció különböz® fajtáit, így rendkívül sok módosított és javított
változat látott napvilágot különféle publikációkban. Ezek mindegyikét összegy¶jteni
reménytelen vállalkozás volna, így ebben a részben � a teljesség igénye nélkül � csak
néhány, további módozatot említek, els®sorban azokat, amelyeket kutatásom során
megtaláltam és értelmeztem, de bemutatni ®ket a terjedelmi keretek miatt ebben a
dolgozatban nem tudom.

El®ször térjünk vissza az interpoláció általános de�níciójához. Eszerint az
x1, x2, . . . xn alappontok és az ezekben adott f1, f2 . . . fn értékek esetén az x pontban
vett f(x) interpolációs érték legyen

f(x) =

∑n
j=1 fj · wj(x)∑n
i=1wi(x)

.

Mindeddig a wi(x) súlyokat úgy de�niáltuk, mint az x interpolációs pont xi
alapponttól vett euklideszi távolságának reciproknégyzete, ez azonban máris több
specializációt foglal magába. Egyrészt, természetesnek t¶nik ugyan az euklideszi
norma használata, de ehelyett más normát is alkalmazhatunk a súlyfüggvény leírá-
sakor. Felvet®dik egy másik kérdés is: vajon miért a távolság reciprokának négyzetét
használtuk? Megfelelhet-e, esetleg adhat-e jobb eredményt másik kitev® használata a
súlyok de�niálásakor? El®fordulhat olyan eset is, amikor az egyes pontok súlyfügg-
vényének megadásakor különböz® kitev®t használunk a pontok elhelyezkedésének
valamilyen tulajdonsága szerint, vagy aszerint, hogy az interpolációs függvénynek
milyen tulajdonságára vagyunk kíváncsiak az adott pont környezetében. Shepard
eredeti cikke tartalmaz ez irányú kutatásokat, majd kés®bb többek között Reinhard
Farwig vizsgálta a kérdést részletesen. [5] [3]
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Shepard már a módszert el®ször bemutató cikkében megemlítette azt a prob-
lémát, hogy az általánosan de�niált interpolációs formula nem érzékeny az egyes
alappontok irányára, így � egyetlen interpolációs pontban nézve � az alappontok
sokféle, különböz® elrendezése mellett is ugyanazt az eredményt kapjuk. A problé-
ma kiküszöbölésére (szintén 1968-as cikkében) a módszer egy olyan változatát adta
meg, amely az egyes alappontok egymáshoz viszonyított elhelyezkedését is �gyelem-
be veszi. Ehhez rögzített x interpolációs pont és xi alappont esetén minden egyes
xj alappontra kiszámítjuk az xixxj szög koszinuszát, majd ezen értékek segítségével
adjuk meg az új wi súlyokat. [5]

Lehet®ség van arra is, hogy az alappontokban a függvényértékeken kívül külön-
böz® derivált értékeket is megadjunk. Ezek közül a legegyszer¶bb a következ® eset:

Tekintsük minden i ∈ {1 . . . N} esetén az (xi, yi) alappontokat, az ezekben értel-
mezett fi függvényértékeket, valamint az f (x)

i és f (y)
i iránymenti derivált értékeket.

Ekkor az

f(x, y) =

∑N
i=1

(
fi + (x− xi) · f (x)

i + (y − yi) · f (y)
i

)
· wi(x, y)∑N

j=1wj(x, y)

képlet megfelel® interpolációs módszert de�niál. [5]
A számítást alkalmazhatjuk olyan esetben is, amikor a derivált értékek nincsenek

megadva, ugyanis az iránymenti deriváltak az alappontban megadott értékekb®l is
becsülhet®k a következ® eljárással: illesszünk az alapponti értékekre síkokat (azaz
a+ bx+ cy alakú függvényeket) megfelel®en megválasztott (és az egyes alappontok-
ban különböz®) súlyokkal. Ekkor ennek parciális deriváltjait tekinthetjük a keresett
függvény iránymenti deriváltjainak az interpolációs eljárásban.

Ez a módszer is továbbfejleszthet® olyan módon, hogy a képletben nemcsak az
els®rend¶ deriváltakat, hanem tetsz®leges rend¶ derivált értékeket is szerepeltetünk,
tulajdonképpen az alappontbeli Taylor-polinomok segítségével számítva az interpo-
lációs értéket. A vizsgálat Farwig cikkében részletesen megtalálható. [3]

Szintén Farwig vizsgálta a módszer tetsz®leges dimenzióra történ® kiterjesztését
[3]. A Shepard-formula nagy el®nye ugyanis, hogy megfelel® súlyfüggvény megadásá-
val tetsz®leges dimenziójú térben értelmezhet®. Ezt az el®nyt ebben a dolgozatban is
felhasználtam az egy dimenzióról két dimenzióra történ® átlépéskor. Hasonló módon
lehetne eljárni magasabb dimenziójú terek esetén is, ez azonban végképp túlmutat
a dolgozat keretein.
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3. fejezet

A módszer egy alkalmazása

Túl minden elméleti és numerikus vizsgálaton, mivel az interpolációk jelent®sége
pontosan gyakorlati feladatokban való alkalmazásukban rejlik, a harmadik részben
egy példát szeretnék bemutatni. A dolgozatban már többször említettem egy terület
domborzati viszonyainak feltérképezését, ami az egyik legtermészetesebb formája a
két változós interpolációknak. Egy ilyen típusú vizsgálatot végeztem el az eddig
bemutatott módszerek alkalmazhatóságának demontrálásaként.

A vizsgált területnek a budapesti Gellért-hegy Erzsébet hídhoz közel es® részét
választottam. Azért ezt, mert ennek a nagy szintkülönbség miatt olyan jellegzetes
a képe, amely egy Matlab-ábrán is felismerhet® lehet. Az interpolációs tartomány
határait az alábbi hosszúsági és szélességi körök alkotják: északon É.SZ. 47◦29'22",
nyugaton K.H. 19◦2'44�, délen É.SZ.47◦29'15�, keleten K.H. 19◦3'. A koordináta-
rendszert a szögmásodperc értékek adták. Az adatok felvételét a Google Earth nev¶
programmal végeztem. Ez szögmásodpercben tekintve is két tizedesjegy pontosság-
gal adja meg egy hely szélességi és hosszúsági körének adatait, így lehet®séget ad
egészen s¶r¶ alappontrendszer felvételére is. A tengerszint feletti magasság adato-
kat ugyanakkor méterben adja meg, ami ez esetben jelenthet bizonyos torzulásokat
(például az Erzsébet hídra vezet®, emelked® út esetén), de természetesen ennél pon-
tosabb értékeket nem várhatunk egy ilyen programtól.

Az interpoláció 1153 adaton alapul, ezeket kézzel rögzítettem. Az adatok fel-
vételekor a f® szempontom az volt, hogy a meredekebb területeken, vagyis ahol a
tengerszint feletti magasság gyorsabban változik, s¶r¶bben helyezzem el ®ket, míg
a simább területeken (például a Duna, a rakpart vagy a hegy tetejének esetében)
ritkább alaprendszerrel is megelégedtem. Továbbá szándékosan létrehoztam azt a
nehezítést, hogy a területen lév® Rudas fürd® helyén nem vettem fel adatokat, így
ez a rész üres maradt az alappontok tekintetében. Természetesen, mivel ismerjük
a helyszín látképét, egészen pontosan meg lehetne becsülni ezeket az értékeket is.
Mivel azonban az eddigi vizsgálataimban több helyen utaltam arra, hogy valós pél-
dákban el®fordulhatnak olyan részek, ahonnan nem tudunk adatot gy¶jteni, a példa
most ezt a kérdést is bemutatja. (Természetesen, mivel ezen a területen amúgy is
nagyjából sík vidékr®l van szó, az eredményt most nem fogja elrontani ez a hiány).

A következ® ábrán az interpolációs tartományt ábrázolom a Google Earth prog-
ram képmentését felhasználva (3.1. ábra), ez alatt pedig az alappontok elhelyezke-
dése látszik (3.2. ábra).
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3.1. ábra. A vizsgált területet a gombost¶k jelzik

3.2. ábra. Az alappontrendszer
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A legid®igényesebb rész az alappontok felvétele volt. Ezután az adatokra az el®z®
részben elkészített, lokalizált interpolációt végz® programok közül futtattam kett®t.

El®ször azt a változatot használtam, amely minden interpolációs pontban �x,
R sugarú környezetben veszi �gyelembe az alappontokat. Itt mutatkozott meg leg-
jobban a Rudas fürd® adatainak hiánya. Ugyanis hiába nagyon s¶r¶ az alappontok
elhelyezkedése a hegyi területeken, az ismeretlen területen lév® interpolációs pontok
esetén még R = 1 esetén is zéróosztást jelzett a program, vagyis volt olyan pont,
amelynek az 1 sugarú környezetében nincs alappont. R = 1, 5 esetben már hiba
nélkül lefut a program, és a Gellért-hegyr®l felismerhet® képet ad (3.3. ábra).

A programkód a Függelékben megtalálható.

3.3. ábra. Gellért-hegy R = 1, 5 esetben

A Duna részlete felett az alsó rakpart, majd a � szélesebb � fels® rakpart látható.
Felette pedig jól látszik a valóságban sziklás hegyoldal meredek, szinte függ®leges
formája. (A szélességi körök adatainak negálására az értelmes néz®pont miatt volt
szükség.) A program futási ideje 153,75 másodperc.

Kipróbáltam az interpolációnak azt a verzióját is, ahol megadott k darabszámú
alappontbeli értéket használunk fel. Ez segít kiküszöbölni például a hiányzó ada-
tok problémáját, és az elméleti vizsgálatnál az el®z®höz hasonlóan pontos, de jóval
gyorsabb módszert kaptunk. A 3.4. ábrán k = 7 esetben látszik az eredmény.

A forráskódot ez esetben is közlöm a Függelékben.
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3.4. ábra. Gellérthegy k=7 esetben

Kicsivel "hullámosabb" felületet kaptunk, f®leg a meredek területeken látszik
eltérés az el®z® ábrához képest. Ugyanakkor a futásid® 9,53 másodpercre gyorsult,
vagyis az el®z®höz képest kevesebb, mint 1

16
-od részére, körülbelül 6,2%-ára csökkent.

Kicsit így engedhetünk a gyors futásid®b®l, hátha ezzel javul a pontosság. Vizsgáljuk
a módszert k = 15 esetben. Az eredmény a 3.5. ábrán látható.

A futásid® 10,6 másodpercre változott, vagyis körülbelül 1 másodperccel romlott.
Ugyanakkor az ábrán némi javulás fedezhet® fel, els®sorban a hegy és a sík rész
találkozásánál.

Természetesen azt, hogy az alappontok s¶r¶ségét és a többi paramétert ponto-
san hogyan kell beállítani, minden egyes feladatban más és más tényez®k határozzák
meg. Az én célom ebben a részben az volt, hogy egy életszer¶ példával alátámasszam
az interpolációs technikák, azon belül is a lokalizált Shepard-módszerek gyakorlati
jelent®ségét és alkalmazhatóságukat. A Gellért-hegyr®l készült ábrák megfelelnek
annak a kívánságunknak, hogy ránézésre pontosan, felismerhet®en adják vissza a
domborzati viszonyokat. Egy terület tengerszint feletti magasságának feltérképezé-
sekor pedig ez elegend® eredmény.

A fejezet zárásaként a 3.6. ábrán a Gellért-hegy sziklás oldaláról készült fénykép
látható.
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3.5. ábra. Gellért-hegy k=15 esetben

3.6. ábra. Gellért-hegy
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4. fejezet

Összefoglalás

Dolgozatom célja az alkalmazott matematika egyik fontos fejezetének, a szórt
alappontú, kétváltozós interpolációk egy fajtájának numerikus vizsgálata volt. A
téma bevezetéseként a legismertebb egydimenziós interpolációs technikák rövid át-
tekintése után bemutattam a Shepard által de�niált módszer egyváltozós változa-
tát el®bb szabályos, majd véletlen alappontrendszeren számolva. Itt a módszernek
több olyan (el®nyös illetve hátrányos) tulajdonságát is megismertük, amelyek fontos
szempontokat adtak a kétváltozós esetek vizsgálatához is.

A kétváltozós esetben az interpoláció több különböz® formáját is bemutattam:
az általános módszer vizsgálata után áttértem a lokalizált fajtákra. Itt a szabá-
lyos, illetve a szabálytalan alappontrendszerek esetén is több különböz® megköze-
lítésb®l is vizsgáltuk a módszer m¶ködését, minden egyes fejezetben a megfelel®
Matlab-programok által készített ábrákkal alátámasztva a vizsgálatokat. A 2.2.2.
pontban értük el a dolgozat célját: megadtuk a kétváltozós, szórt alappontú, lokali-
zált Shepard-interpolációk néhány, valós feladatokban is használható fajtáját.

Az eddig vizsgált módszerek numerikus tulajdonságainak összefoglalása, majd
a módosítások és javítások néhány további lehet®ségének felvázolása után a 3. fe-
jezetben a megtalált módszerek alkalmazhatóságát egy valós problémán keresztül
mutattam be. A Gellért-hegy sziklás részének interpolációja megfelel® eredménnyel
zárult, amint azt a Matlab-ábrák, a futásid® adatok, valamint a mellékelt program-
kód is bizonyítja.
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Függelék

A következ® oldalakon a 3. fejezetben használt Matlab-kódokat közlöm. A prog-
ramkód könnyebb megértését részletes kommentekkel igyekeztem el®segíteni.

Els®ként következzen az alapponti koordinátákat és az interpolációs értékeket
tartalmazó adatok.m fájl. Az interpolációt megvalósító fájlok ebb®l olvassák be a
megfelel® adatokat, melyeket a fájl soronként tartalmaz. A dolgozatban nem csatol-
tam az alappontok mindegyikének koordinátáit a nagy helyigény miatt, a f® cél itt
az adatokat tartalmazó fájl struktúrájának ábrázolása.

A második oldalon a szortlok.m fájl található, mely az interpoláció el®ször vizs-
gált fajtáját számítja ki, vagyis azt, amikor minden egyes interpolációs pontban el®re
megadható R távolságon belüli alappontokat veszünk �gyelembe az eredményhez.

A harmadik oldalon található szortlokrend.m fájl a másodszor vizsgált inter-
polációs technikát hajtja végre, vagyis azt, amikor minden interpolációs pontban
el®re meghatározott k darabszámú pontot veszünk �gyelembe.
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function [A] = adatok(i)

% A megfelelő koordinátákat hosszú sorvektorokként tároljuk.

X=[21.97, 22.00, 21.93, 21.92, 21.79, ];    % X koordináták 
Y=[46.08, 45.88, 45.80, 45.62, 45.49, ];    % Y koordináták
Z=[149,   155,   159,   164,   170, ];      % magasság értékek
    
% Ellenőrzési funkció: megegyeznek-e a vektorok hosszai?

if length(X)==length(Y)
    if length(Y)==length(Z)
        t=length(Z);                        
    end                                     
end

% A bemeneti értéktől függően adja vissza valamelyik vektort.

if i==1
    A=X;                           % adatok(1) = X vektor, stb.
elseif i==2
    A=Y;
elseif i==3
    A=Z;
elseif i==0
    A=t;                           % adatok(0) = alappontok száma
end



function [] = szortlok(R,T)

% T az interpolációs pontok és a kirajzolás sűrűségét jelzi. 
% R pedig azt a sugarat, amit a lokalizáció során figyelembe  veszünk.

tic % időszámítás kezdete

X=linspace(15,22,T); % létrehozzuk a koordinátarendszert
Y=linspace(44,60,T);

[XX,YY]=meshgrid(X,Y); % elkészül a háló a kirajzoláshoz és az interpolációhoz

% beolvassuk az adatokat:

x1=adatok(1);
y1=adatok(2);
z1=adatok(3); 
t=adatok(0); 

% az interpoláció folyamata:

for H1=1:T
    K1=X(H1);
    for H2=1:T
        K2=Y(H2); %beolvassuk az interpolációs pont koordinátáit: (K1,K2)
        U1sum(H1,H2)=0;
        W1sum(H1,H2)=0; %ezekben fogjuk később tárolni a szükséges értékeket
        for h=1:t
            k1=x1(h);
            k2=y1(h); %beolvassuk az alappont koordinátáit is: (k1,k2)
            if K1==k1 && K2==k2 %ellenőrizzük, azonos-e a pont egy alapponttal
                W1(H1,H2,h)=1000000000; %ha igen, zéróosztás ábrázolása
                U1(H1,H2,h)=z1(h)*W1(H1,H2,h); 
            else
                Wid=sqrt((K1-k1)^2+(K2-k2)^2); %ha nem, távolságot számolunk
                if Wid<R % vagyis ha elég közel vagyunk
                    W1(H1,H2,h)=(1/Wid-1/R)^2; % ez lesz a súly
                    U1(H1,H2,h)=z1(h)*W1(H1,H2,h); % az értékkel vett szorzata
                    U1sum(H1,H2)=U1sum(H1,H2)+U1(H1,H2,h); %a (H1,H2) pontra 

%vett U értékek összege
                    W1sum(H1,H2)=W1sum(H1,H2)+W1(H1,H2,h); %ugyanez a W súlyokra
                end
            end
        end
        F1(H1,H2)=U1sum(H1,H2)/W1sum(H1,H2); %a (H1,H2)-beli interpolációs érték
    end
end

mesh(YY,-XX,F1) %ábrázolás

toc %időmérés vége



function [] = szortlokrend(T,k)

% T az interpolációs pontok és a kirajzolás sűrűségét jelzi. 
% k pedig a figyelembe vett alappontok darabszámát.

tic % időszámítás kezdete

X=linspace(15,22,T); % létrehozzuk a koordinátarendszert
Y=linspace(44,60,T);

[XX,YY]=meshgrid(X,Y); %elkészül a háló a kirajzoláshoz és az interpolációhoz

% beolvassuk az adatokat:

x1=adatok(1);
y1=adatok(2);
z1=adatok(3); 
t=adatok(0); 

% az interpoláció folyamata:

for H1=1:T
    K1=X(H1);
    for H2=1:T
        K2=Y(H2); %beolvassuk az interpolációs pont koordinátáit: (K1,K2)
        U1sum(H1,H2)=0;
        W1sum(H1,H2)=0; %ezekben fogjuk később tárolni a szükséges értékeket
        for h=1:t
            k1=x1(h);
            k2=y1(h); %beolvassuk az alappont koordinátáit is: (k1,k2)
            if K1==k1 && K2==k2 %ellenőrizzük, azonos-e a pont egy alapponttal
                W1(H1,H2,h)=1000000000; %ha igen, zéróosztás ábrázolása
                U1(H1,H2,h)=z1(h)*W1(H1,H2,h); 
            else
                TAV(h)=sqrt((K1-k1)^2+(K2-k2)^2); %ha nem, távolságot számolunk
            end
        end
        [A,I]=sort(TAV); %távolság szerint sorrend, I-ben az indexet tároljuk
        for i=1:k %a megadott k darabszámig nézzük a legközelebbi alappontokat
            W1(H1,H2,i)=(1/A(i)-1/A(k+1))^2; % ez lesz a súly
            U1(H1,H2,i)=z1(I(i))*W1(H1,H2,i); % az értékkel vett szorzata
            U1sum(H1,H2)=U1sum(H1,H2)+U1(H1,H2,i); %A (H1,H2) pontra vett U 

%értékek összege
            W1sum(H1,H2)=W1sum(H1,H2)+W1(H1,H2,i); %ugyanez a W súlyokra
        end
        F1(H1,H2)=U1sum(H1,H2)/W1sum(H1,H2); %a (H1,H2)-beli interpolációs érték
    end
end

mesh(YY,-XX,F1) %ábrázolás

toc %időmérés vége
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