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چکیده
در مباحث مربوط به تئوري تقريب ،براي تقريبزدن يک تابع پیچیده با استفاده از يک چندجملهاي ،از درونيابي استفادهميشود .در
اين نوع مسائل نحوهي توزيع نقاط گرهي يکي از عوامل تأثیرگذار بر دقت درونيابي است؛ به عنوان مثال اگر براي تقريبزدن يک تابع با
استفاده از چندجملهايها ،از نقاط گرهي همفاصله استفادهشود ،دقت درونيابي در ابتدا و انتهاي بازهي نمونهبرداري مطلوب نخواهدبود.
براي غلبه بر اين مشکل بايد نحوهي توزيع نقاط گرهي به گونهاي باشد که در ابتدا و انتهاي بازهي درونيابي نسبت به مرکز بازه از تراکم
بیشتري برخوردار باشند .يک نمونه از مجموعه نقاطي با اين شرايط ،مجموعهي ريشههاي چندجملهايهاي چبیشف هستند .با استفاده از
اين نقاط به عنوان نقاط گرهي ،دامنهي نوسانهاي چندجملهاي در دو طرف بازهي درونيابي بسیار کوچک خواهدبود .با توجه به مزاياي
ذکرشده براي استفاده از نقاط چبیشف در مسائل درونيابي ،در اين مقاله يک رابطهي بازگشتي براي محاسبهي توابع پايهي الگرانژ با
استفاده از اين نقاط ارائهميشود .با استفاده از اين روش تعداد عملگرهاي محاسباتي مورد نیاز جهت بهدستآوردن توابع پايهي الگرانژ ،تا
حد قابلتوجهي کاهشمييابد .از اين رو انتظارميرود که با بهکارگیري اين روش ،سرعت انجام محاسبات در فرآيند درونيابي افزايشيابد.
براي بررسي اين مسأله در ادامهي مقاله ،توابع پايهي الگرانژ در يک مسألهي درونيابي با استفاده از هر دو روش محاسبهشدند .پس از
محاسبهي اين توابع براي تمام اعداد صحیح در بازهي ] [1,1000و براي چندجملهايهاي از درجهي  1تا  ،10مشخصشد که استفاده از
روش بازگشتي در محاسبات ،تا چند برابر سريعتر از روش معمولي است؛ به گونهاي که براي چندجملهاي درجهي  1روش بازگشتي 1/3
برابر سريعتر از روش معمولي بودهاست .با افزايش درجهي چندجملهاي اين اختالف افزايشيافته و براي چندجملهاي درجهي  10روش
بازگشتي تا  3برابر سريعتر از الگوريتم معمولي عملکردهاست؛ بنابراين استفاده از روش ارائهشده به خصوص در مواردي که از
چندجملهايهاي با درجات باال براي درونيابي استفادهميشود ،کامالً توجیهپذير است.
واژگان کلیدی :تئوري تقريب ،درونيابي الگرانژ ،محاسبهي بازگشتي توابع پايهي الگرانژ ،نقاط گرهي چبیشف ،نقاط گرهي همفاصله
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محاسبهی چندجملهایهای الگرانژ به روش بازگشتی با استفاده از نقاط

مقاله پژوهشي -محاسبهي چندجملهايهاي الگرانژ به روش بازگشتي

 -1مقدمه
مسألهي درونيابي يکي از مسائلي است که در
زمینههاي مختلف داراي کاربردهاي فراواني است .در آنالیز
عددي براي تقريبزدن مشتق يا انتگرال يک تابع پیچیده
با استفاده از يک چندجملهاي ،از درونيابي
استفادهميشود ] .[1در علوم کاربردي نیز هنگامي که
مقدار يک کمیت تنها در چند نقطه معلوم است ،براي
محاسبهي مقادير آن کمیت در ساير نقاط ،از درونيابي
استفادهميشود .بهعالوه به نقاطي که در آنها مقدار
کمیت مورد نظر معلوم است ،نقاط گرهي گفتهميشود.
براي بهدستآوردن ضرايب چندجملهاي درونياب از
روشهاي مختلفي استفادهميشود؛ مثالً با حل سیستم
واندرموند 1ميتوان ضرايب مجهول چندجملهاي مورد نظر
را محاسبهکرد؛ اما استفاده از اين روش ،به خصوص در
مواردي که از چندجملهايهاي با درجات باال
استفادهميشود ،عالوه بر ايجاد بار محاسباتي زياد براي
رايانه ،از دقت کافي برخوردار نیست ] .[2به همین دلیل
معموالً از روشهاي ديگر مانند روشهاي نیوتن و الگرانژ
استفادهميشود .روش نیوتن بر اساس محاسبهي تفاضالت
تقسیمشده بناشدهاست؛ در حاليکه در روش الگرانژ نیازي
به محاسبهي تفاضالت تقسیمشده نیست ] .[3اگرچه روش
الگرانژ نخستین بار در سال  1779توسط ””Waring
منتشرشد ] ،[4اما امروزه اين روش به نام الگرانژ
شناختهميشود که در سال  1795آن را ارائهکرد ] .[5در
مسائل درونيابي ،از توابع چندجملهاي الگرانژ براي هر
توزيع دلخواه از نقاط گرهي ميتوان استفادهکرد .در برخي
موارد اين توابع جهت درونيابي بین نقاط گرهي
ال در فايلهاي مداري دقیق
همفاصله 2استفادهميشوند؛ مث ً
با فرمت ” ،”3sp3مختصات ماهوارههاي ” ، ”4GNSSدر
فواصل زماني ثابت  15دقیقهاي آوردهشدهاست ].[6,7
براي درونيابي مختصات ماهوارهها بین اين فواصل زماني،
ميتوان از توابعي مانند چندجملهايها استفادهکرد ] .[8با
وجود کاربردهاي نقاط گرهي همفاصله در مسائل
درونيابي ،براي تقريب زدن يک تابع با استفاده از يک
چندجملهاي ،از نقاط گرهي همفاصله استفادهنميشود؛
1 Vandermond System
2 Equidistant nodes
3 Standard Product 3
4 Global Navigation Satellite System
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زيرا در اين صورت چندجملهاي برازشداده شده در ابتدا و
انتهاي بازهي درونيابي نوسانهاي شديدي خواهدداشت
که اين نوسانها موجبميشود چندجملهاي به تابع اصلي
همگرانشود .به مسألهي عدم همگرايي چندجملهاي
برازشدادهشده به تابع اصلي ،پديدهي ””Runge
گفتهميشود ] .[9براي اجتناب از اين پديده بايد از توزيعي
از نقاط گرهي استفادهشود که در انتهاي بازهي درونيابي
نسبت به مرکز بازه ،از تراکم بیشتري برخوردارباشد.
سادهترين مثال از نقاطي با اين شرايط ،خانوادهي نقاط
چبیشف 5هستند .اين نقاط مجموعهي ريشههاي
چندجملهايهاي چبیشف هستند ] .[10با استفاده از نقاط
چبیشف درونيابي دقیقتر بوده و نوسانهاي ناخواسته در
انتهاي بازه دامنهي کوچکي خواهندداشت .در هر مسألهي
درونيابي ،در صورت استفاده از روش رايج براي محاسبهي
ضرايب چندجملهايهاي الگرانژ ،تعداد محاسبات
انجامشده نسبت به درجهي چندجملهاي از مرتبهي 2
خواهدبود .لذا در مواردي که از چندجملهايهاي با درجات
باال استفادهميشود ،تعداد محاسبات افزايشيافته و اين
مسأله موجب اشغال حجم قابلتوجه از حافظهي رايانه و
صرف زمان زياد در فرآيند پردازش ميشود .دز اين مقاله با
توجه به مزاياي ذکرشده براي درونيابي با استفاده از نقاط
گرهي چبیشف ،يک روش بازگشتي جهت محاسبهي توابع
پايهي الگرانژ با استفاده از اين نقاط معرفيميشود .براي
اين منظور در بخشهاي دوم و سوم مقاله در مورد مباني
درونيابي الگرانژ و نقاط گرهي چبیشف توضیحاتي
آوردهشدهاست .در بخش چهارم ،نحوهي محاسبهي
چندجملهايهاي پايهي الگرانژ به روش بازگشتي و با
استفاده از نقاط گرهي چبیشف ،شرحدادهميشود .با
استفاده از اين روش تعداد عملگرهاي محاسباتي مورد نیاز
جهت بهدستآوردن توابع پايهي الگرانژ ،تا حد
قابلتوجهي کاهشمييابد .از اين رو انتظار ميرود که با
بهکارگیري اين روش  ،سرعت انجام محاسبات در فرآيند
درونيابي افزايشيابد؛ لذا در قسمت پنجم مقاله،
بررسيميشود که روش بازگشتي در محاسبهي توابع
پايهي الگرانژ تا چه حد سريغتر از روش معمولي
عملميکند .در بخش پاياني مقاله نیز نتايج بهدستآمده،
به طور مختصر بیانشدهاست.
5 Chebyshev nodes

اس

(𝑥𝑛+1 ,𝑦𝑛+1 ) , … (𝑥2 ,𝑦2 ), (𝑥1 ,𝑦1 ),

فرضکنید
مجموعهاي از  n+1نقطهي مجزا هستند که ميخواهیم
يک چندجملهاي از درجهي حداکثر  nبه آنها
برازشدهیم .براي اين منظور چندجملهاي پايهي الگرانژ با
استفاده از رابطهي ( )1تعريفميشود.
) 𝑖𝑥 (𝑥 −
) 𝑖𝑥 (𝑥𝑗 −

𝑛+1

∏ = )𝑥( 𝑗𝐿
𝑖=1
𝑗≠𝑖

) (𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 ) … (𝑥 − 𝑥𝑗−1 )(𝑥 − 𝑥𝑗+1 ) … (𝑥 − 𝑥𝑛+1
) (𝑥𝑗 − 𝑥1 )(𝑥𝑗 − 𝑥2 ) … (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1 )(𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1 ) … (𝑥𝑗 − 𝑥𝑛+1

=

()1
در اين صورت چندجملهاي درونياب نیز از رابطهي
( )2بهدستميآيد ].[2
()2

 -3نقاط گرهی چبیشف
نقاط چبیشف مجموعهي ريشههاي چندجملهايهاي
چبیشف هستند .اگرچه چندجملهايهاي چبیشف داراي
انواع مختلفي هستند ،در اکثر مقاالت و کتابها عبارت
"چندجملهاي چبیشف" براي اشاره به نوع اول اين
چندجملهايها که مهمترين نوع نیز هستند ،بهکارميرود.
چندجملهاي چبیشف نوع اول براي درجهي  nو در
نقطهي  xبا استفاده از روابط زير تعريفميشود.
() 5
در اين رابطه
𝜃 𝑥 = cos

)𝑥( 𝑗𝐿 𝑗𝑦 𝑝𝑛 (𝑥) = ∑𝑛𝑗=0

چندجملهاي پايهي الگرانژ 𝐿𝑗 (𝑥) 1در نقاط گرهي
داراي ويژگي زير است.

𝑗𝑥

بنابراين براي درجات مختلف اين چندجملهايها
خواهیمداشت:
𝑇0 (𝑥) = cos 0 = 1

1
𝑘=𝑗
{ = ) 𝑘𝑥( 𝑗𝐿
0
𝑘≠𝑗
𝑗,𝑘 = 1,2, … ,𝑛 + 1

براي محاسبهي هر يک از جمالت توابع پايهي الگرانژ
با استفاده از رابطهي ( )1تعداد عملگرهاي جبري مورد
نیاز عبارت است از:
  nعملگر تفاضل در صورت رابطه n ،عملگر تفاضل درمخرج رابطه n-1 ،عملگر ضرب در صورت رابطهn-1 ،
عملگر ضرب در مخرج رابطه ،يک عملگر تقسیم مربوط به
تقسیمکردن صورت بر مخرج
بنابراين تعداد کل عملگرها براي محاسبهي هر يک
جمله از توابع پايهي الگرانژ برابر است با:
()3

𝑥 = 𝜃 𝑇1 (𝑥) = cos
… 𝑇2 (𝑥) = cos 2𝜃 = 2𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 − 1 = 2𝑥 2 − 1 ,

ريشههاي يک چندجملهاي چبیشف از درجهي  nدر
طول بازهي ] [-1,1با استفاده از رابطهي ()6
بهدستميآيند ].[10
()6

𝑛 𝑗 = 1,2, … ,

𝑛 + 𝑛 + (𝑛 − 1) + (𝑛 − 1) + 1 = 4𝑛 − 1

با توجه به اين که تعداد کل جمالت توابع پايه
ميباشد ،تعداد کل عملگرها براي محاسبهي همهي
جمالت توابع پايهي الگرانژ عبارت است از:

𝜋)(2𝑗−1
,
𝑛2

𝑠𝑜𝑐 = 𝑗𝑥

زماني که هدف بهدست آوردن چندجملهاي الگرانژ از
درجهي  nاست ،تعداد نقاط گرهي مورد نیازn+1 ،
ميباشد .بنابراين بايد از ريشههاي چندجملهاي چبیشف
درجهي  n+1با استفاده از رابطهي ( ،)7استفادهشود.
()7

n+1

()4

𝜃𝑛 𝑇𝑛 (𝑥) = cos

𝑗 = 1, … , 𝑛 + 1

𝜋)(2𝑗−1
,
2𝑛+2

𝑠𝑜𝑐 = 𝑗𝑥

به عالوه براي محاسبهي نقاط چبیشف در طول بازهي
اختیاري ] [a,bاز رابطهي ( )8استفادهميشود ].[11

(𝑛 + 1)(4𝑛 − 1) = 4𝑛2 + 3𝑛 − 1

𝜋)(2𝑗 − 1
1
1
𝑠𝑜𝑐)𝑎 (𝑎 + 𝑏) + (𝑏 −
,
2
2
2𝑛 + 2
𝑗 = 1, … , 𝑛 + 1

= 𝑗𝑥

() 8
1 Lagrange basis polynomial
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 -2درونیابی الگرانژ

همانطور که در رابطهي ( )4مالحظهميشود ،تعداد
محاسبات نسبت به درجهي چندجملهاي از مرتبهي  2است.

مقاله پژوهشي -محاسبهي چندجملهايهاي الگرانژ به روش بازگشتي

همانطور که در بخش مقدمه گفتهشد ،استفاده از نقاط
گرهي همفاصله براي تقريبزدن يک تابع با استفاده از يک
چندجملهاي ،موجب ايجاد نوسانهايي در ابتدا و انتهاي
بازهي درونيابي ميشود .اين نوسانها به خصوص در
مواردي که از چندجملهايهاي با درجات باال براي درون
يابي استفادهميشود ،دقت درونيابي را کاهشميدهد .در
شکلهاي ( )1و ( )2منحني آبيرنگ ،نمودار تابع
1
𝑥 𝑓(𝑥) = 1+25را در بازهي ] [-1,1نشانميدهد .منحني
2
قرمزرنگ در شکل ( ،)1نمودار چندجملهاي درجهي  10را
نشانميدهد که در محیط نرمافزار متلب و با استفاده از
نقاط گرهي همفاصله به تابع برازشدادهشدهاست .در شکل
( ،)2اين منحني مربوط به چندجملهاي درجهي 20
برازشدادهشده است.

چندجملهاي ،میزان اختالف دو منحني در اين قسمتها
افزايشمييابد .حال اگر از نقاط گرهي چبیشف براي درونيابي
استفادهشود ،منحني چندجملهايهاي برازشدادهشده به
صورت شکلهاي ( )3و ( )4مشاهدهخواهدشد.

شکل -3نمودار چندجملهاي درجه  10برازشدادهشده به تابع
1

 𝑓(𝑥) = 1+25𝑥2با استفاده از نقاط گرهي چبیشف

شکل -1نمودار چندجملهاي درجه  10برازشدادهشده به تابع
1

 𝑓(𝑥) = 1+25𝑥2با استفاده از نقاط گرهي همفاصله
شکل -4نمودار چندجملهاي درجه  20برازشدادهشده به تابع
1

 𝑓(𝑥) = 1+25𝑥2با استفاده از نقاط گرهي چبیشف

شکل -2نمودار چندجملهاي درجه  20برازشدادهشده به تابع
1

 𝑓(𝑥) = 1+25𝑥2با استفاده از نقاط گرهي همفاصله

همانطور که مالحظهميشود ،در انتها و ابتداي بازهي
نمونهبرداري ،فاصلهي تابع مذکور با چندجملهايهاي
برازشدادهشده افزايشيافتهاست .با افزايش درجهي
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در اين شکلها واضح است که استفاده از نقاط
چبیشف دقت درونيابي را در ابتدا و انتهاي بازهي
نمونهبرداري افزايشميدهد .همچنین در اين حالت بر
خالف حالت قبل ،با افزايش درجهي جندجملهاي دقت
درونبابي افزايشمي يابد .اين مسأله استفاده از نقاط گرهي
چبیشف را براي تقريبزدن توابع با استفاده از
چندجملهايها ،توجیهپذير ميکند.

 -4محاسبهی توابع پایهی الگرانژ با استفاده
از نقاط گرهی چبیشف به صورت بازگشتی
در اين قسمت ،هدف ارائهي يک روش بازگشتي جهت
محاسبهي توابع پايهي الگرانژ با استفاده از نقاط گرهي

) (𝑥𝑗 − 𝑥1 )(𝑥𝑗 − 𝑥2 ) … (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1 )(𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1 ) … (𝑥𝑗 − 𝑥𝑛+1
)𝑥( 𝑗𝑠

()9

𝑗𝑚

=

با تقسیمکردن دو جملهي متوالي از چندجملهايهاي
پايهي الگرانژ خواهیمداشت:
)𝑥( 𝑠𝑗+1

𝑗𝑚 )𝑥( 𝑠𝑗+1

()10

𝑠𝑗 (𝑥) 𝑚𝑗+1

=

𝑚𝑗+1
)𝑥( 𝑗𝑠

=

𝑗𝑚

)𝑥( 𝐿𝑗+1
)𝑥( 𝑗𝐿

که در اين رابطه
) 𝑠𝑗 (𝑥)= (𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 ) … (𝑥 − 𝑥𝑗−1 )(𝑥 − 𝑥𝑗+1
… (𝑥 − 𝑥𝑛+1 ) ,
) 𝑠𝑗+1 (𝑥)= (𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 ) … (𝑥 − 𝑥𝑗 )(𝑥 − 𝑥𝑗+2
) … (𝑥 − 𝑥𝑛+1

بنابراين
()11

) 𝑗𝑥(𝑥−
) (𝑥−𝑥𝑗+1

=

)𝑥( 𝑠𝑗+1
)𝑥( 𝑗𝑠

براي محاسبهي جملهي اول از تابع 𝑗𝑚 خواهیمداشت:
𝑎𝑏+
𝑎𝑏−
2𝑗 − 1
( = 𝑗𝑥
()+
( ) [cos
𝜋)] ,
2
2
2𝑛 + 2
𝑎𝑏+
𝑎𝑏−
2−1
( = 𝑥1
()+
( ) [cos
])𝜋
2
2
2𝑛 + 2

بنابراين
𝑎𝑏−
2𝑗 − 1
2−1
( = ) (𝑥𝑗 − 𝑥1
( ) [cos
( 𝜋) − cos
])𝜋
2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2

در ادامه جمالت بعدي نیز به همین طريق
محاسبهشدهاند.
𝑎𝑏−
2𝑗 − 1
4−1
( = ) (𝑥𝑗 − 𝑥2
( ) [cos
( 𝜋) − cos
])𝜋
2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2

اس

= )𝑥( 𝑗𝐿
) (𝑥 − 𝑥1 )(𝑥 − 𝑥2 ) … (𝑥 − 𝑥𝑗−1 )(𝑥 − 𝑥𝑗+1 ) … (𝑥 − 𝑥𝑛+1

()12

])

𝑎𝑏−
2𝑗 − 1
2𝑗 + 1
( = ) (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1
( ) [cos
( 𝜋) − cos
])𝜋
2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
⋮
𝑎𝑏−
2𝑗 − 1
2𝑛 + 1
( = ) (𝑥𝑗 − 𝑥𝑛+1
( ) [cos
( 𝜋) − cos
])𝜋
2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2

2

2

با بهکارگیري رابطهي ( )12در هر يک از جمالت
تشکیلدهندهي تابع 𝑗𝑚 خواهیمداشت:
𝑎𝑏−
𝑗
𝑗−1
( = ) (𝑥𝑗 − 𝑥1
( ) [−2sin
( 𝜋) sin
])𝜋
2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
𝑎𝑏−
𝑗+1
𝑗−2
( = ) (𝑥𝑗 − 𝑥2
( ) [−2sin
( 𝜋) sin
])𝜋
2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
⋮
𝑎𝑏−
2𝑗 − 2
1
( = ) (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1
( ) [−2sin
( 𝜋) sin
])𝜋
2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
−1
𝑎𝑏−
𝑗2
( = ) (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1
( ) [−2sin
( 𝜋) sin
])𝜋
2𝑛 + 2
2
2𝑛 + 2
⋮
𝑎𝑏−
𝑛𝑗+
𝑗−𝑛−1
( ) [−2sin
( 𝜋) sin
])𝜋
( = ) (𝑥𝑗 − 𝑥𝑛+1
2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2

همانطور که مشاهدهميشود ،در هر يک از اين
عبارتها از دو عملگر سینوس با آرگومانهاي متفاوت
استفادهشدهاست .البته همهي آرگومانها ضريبي از
1
 (2𝑛+2هستند که اين ضرايب را ميتوان در چهار
)𝜋
دسته تقسیمبنديکرد .دستهي اول ضرايب به عملگر
سینوس اول در جمالت ) (𝑥𝑗 − 𝑥1 ) … (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1
مربوطميباشد که در عبارات باال با رنگ آبي
نشاندادهشدهاند .اين ضرايب از  jشروعشده و تا 2j-2
افزايشمييابند .دستهي دوم ضرايب به عملگر سینوس
اول در جمالت )  (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1تا )  (𝑥𝑗 − 𝑥𝑛+1مربوطاست
که با رنگ قرمز نشاندادهشدهاند .اين ضرايب از 2j
شروعشده و تا  j+nافزايشمييابند .دستهي سوم ضرايب
به عملگر سینوس دوم در جمالت (𝑥𝑗 − 𝑥1 ) … (𝑥𝑗 −
)  𝑥𝑗−1مربوطميباشد که با رنگ نارنجي نشاندادهشدهاند.
اين ضرايب از  j-1شروعشده و تا  1کاهشمييابند.
دستهي چهارم ضرايب به عملگر سینوس دوم در جمالت
)  (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗+1 ) … (𝑥𝑗 − 𝑥𝑛+1مربوطاست که با رنگ سبز
نشاندادهشدهاند .اين ضرايب از  -1شروعشده و تا j-n-1
کاهشمييابند .در جدول ( )1اين ضرايب مطابق
دستهبندي انجامشده ،آوردهشدهاند.

⋮

𝑎𝑏−
2𝑗 − 1
2𝑗 − 3
( = ) (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1
( ) [cos
( 𝜋) − cos
])𝜋
2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2

𝑏𝑎−

( ) sin

𝑏𝑎+

( cos(𝑎) − cos(𝑏) = [−2sin

جدول  -1ضرايب مربوط به آرگومانها در
آخرين ضريب

اولین ضريب

𝑗𝑚

2𝑗 − 2

𝑗

𝑛𝑗+

𝑗2

دستهي دوم

1

𝑗−1

دستهي سوم

𝑗−𝑛−1

−1

دستهي چهارم

دستهي اول
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چبیشف ميباشد .براي اين منظور رابطهي بین دو جملهي
متوالي از اين چندجملهايها محاسبهميشود .با توجه به
رابطهي ( )1مشخصميشود که صورت اين رابطه تابعي از
دو متغیر  jو  xاست ،در حاليکه مخرج اين رابطه تنها به
متغیر  jوابستهاست .بنابراين توابع )𝑥( 𝑗𝑠 و 𝑗𝑚 را متناظر با
صورت و مخرج رابطه به شکل زير تعريفميکنیم.

در اين جمالت براي تبديل تفاضل به ضرب از يک
اتحاد مثلثاتي مطابق رابطهي ( )12استفادهميکنیم.

مقاله پژوهشي -محاسبهي چندجملهايهاي الگرانژ به روش بازگشتي

با جايگذاري  j+1به جاي  jدر هر قسمت از اين
جدول ،ميتوان مقادير اين ضرايب را براي آرگومانهاي
 𝑚𝑗+1بهدستآورد .اين ضرايب نیز مطابق دستهبندي
انجامشده براي 𝑗𝑚 ،با رنگهاي متفاوت در جدول ()2
آوردهشدهاند.
جدول  -2ضرايب مربوط به آرگومانها در

𝑚𝑗+1

آخرين ضريب

اولین ضريب

𝑗2

𝑗+1

دستهي اول

𝑗+𝑛+1

2𝑗 + 2

دستهي دوم

1

𝑗

دستهي سوم

𝑛𝑗−

−1

دستهي چهارم

()15

𝑗

دستهي اول

2𝑗 , 2𝑗 + 1

دستهي دوم

-

دستهي سوم

𝑗−𝑛−1

دستهي چهارم

جدول  -4ضرايبي که در  𝑚𝑗+1وجوددارند و در 𝑗𝑚 وجودندارند
𝑗+𝑛+1
𝑗

دستهي سوم

-

دستهي چهارم

𝑎 (𝑏−در 𝑗𝑚 و  𝑚𝑗+1برابراست و
تعداد ضرايب ) (−2و )
2
ميتوان آنها را درنظرنگرفت .بنابراين خواهیمداشت:
𝑗𝑚
=
𝑚𝑗+1
𝑗
𝑗2
2𝑗 + 1
𝑗−𝑛−1
( 𝜋) sin
( 𝜋) sin
( 𝜋) sin
)𝜋
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
2𝑗 − 1
𝑗2
𝑗+𝑛+1
𝑗
( sin
( 𝜋) sin
( 𝜋) sin
( 𝜋) sin
)𝜋
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
( sin
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()16
همانطور که ميدانیم:
()17

𝜋

𝜋

2

2

)𝛼(𝑠𝑖𝑛 (𝛼 + ) = cos(𝛼) , 𝑠𝑖𝑛 (𝛼 − ) = − cos

درنتیجه براساس روابط ( )16( ،)15( ،)14و ()17
خواهیمداشت:
2𝑗+1
)𝜋sin(2𝑛+2
2𝑗−1
(sin
)𝜋
2𝑛+2

=−

𝑗𝑚
𝑚𝑗+1

همانطور که مالحظهميشود آرگومانهاي عملگرهاي
سینوس در صورت و مخرج اين رابطه شبیه به
آرگومانهاي نقاط چبیشف براي  𝑥𝑗+1و 𝑗𝑥 هستند.
بنابراين براي سادهتر کردن فرآيند محاسبات ميتوان
متغیر 𝑗𝑧 را مشابه نقاط چبیشف به صورت زير تعريفکرد.
()19

با تقسیمکردن 𝑗𝑚 بر  𝑚𝑗+1فقط عملگرهاي سینوس
با آرگومانهاي غیرمشترک باقيميمانند .ضمن اين که

()13

𝑗+𝑛+1
𝑗
𝑛+1
𝑗
𝜋
(
( = )𝜋
𝜋+
( = )𝜋
) 𝜋+
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
)2(𝑛 + 1
2𝑛 + 2
2

()18

ضرايبي که در  𝑚𝑗+1وجوددارند و در 𝑗𝑚 وجودندارند
نیز مطابق دستهبندي انجامشده در جدول ( ،)2در جدول
( )4آوردهشدهاند.

دستهي دوم

()14

2𝑗−1
𝑗+𝑛+1
(𝜋) sin
)𝜋
2𝑛+2
2𝑛+2

(sin

𝑚𝑗+1

𝑗−𝑛−1
𝑗
𝑛+1
𝑗
𝜋
(
( = )𝜋
𝜋−
( = )𝜋
) 𝜋−
2𝑛 + 2
2𝑛 + 2
)2(𝑛 + 1
2𝑛 + 2
2

جدول  -3ضرايبي که در 𝑗𝑚 وجوددارند و در  𝑚𝑗+1وجودندارند

𝑗2𝑗 − 1 , 2

𝑗−𝑛−1

2𝑗+1

)𝜋 sin(2𝑛+2𝜋) sin( 2𝑛+2

=

𝑗𝑚

𝑗−𝑛−1
 (𝑗+𝑛+1را ميتوان
( و )𝜋
آرگومانهاي )𝜋
2𝑛+2
2𝑛+2
طبق روابط ( )15و ( )16تفکیککرد.

بر اساس اين دو جدول ميتوان نتیجهگرفت که برخي
ضرايب در 𝑗𝑚 و  𝑚𝑗+1مشترک و برخي غیرمشترک
هستند .ضرايبي که در 𝑗𝑚 وجوددارند و در 𝑚𝑗+1
وجودندارند مطابق دستهبندي انجامشده در جدول ( ،)1در
جدول ( )3آوردهشدهاند.

دستهي اول

خوشبختانه در عبارت باال کماکان آرگومانهاي
مشترکي وجوددارد که به سادهترشدن آن کمکميکند.
پس از سادهکردن اين عبارت خواهیمداشت:

, 𝑗 = 1, … , 𝑛 + 1

𝜋)(2𝑗−1
2𝑛+2

𝑛𝑖𝑠 = 𝑗𝑧

به دلیل تشابه اين رابطه به رابطهي ( ،)7مقادير متغیر
𝑗𝑧 را ميتوان در زمان محاسبهي نقاط چبیشف،
بهدستآورد .با بهکارگیري اين متغیر در رابطهي ()18
خواهیمداشت:
𝑗𝑚
𝑧𝑗+1
=−
()20
𝑚
𝑧
𝑗+1

𝑗

با جايگذاري روابط ( )11و ( )20در رابطهي ()10
خواهیمداشت:
(𝑥−𝑥𝑗 )𝑧𝑗+1

()21

𝑗𝑧) (𝑥−𝑥𝑗+1

=−

)𝑥( 𝐿𝑗+1
)𝑥(𝑗𝐿

بنابراين
()22

)𝑥( 𝑗𝐿 ×

(𝑥−𝑥𝑗 )𝑧𝑗+1
𝑗𝑧) (𝑥−𝑥𝑗+1

𝐿𝑗+1 (𝑥) = −

عمل ضرب و يک عمل تقسیم
براي محاسبهي يکي از ضرايب با استفاده از رابطهي ()1
  2nعمل تفاضل 3n ،عمل ضرب و  nعمل تقسیم برايمحاسبهي ساير جمالت توابع پايه به صورت بازگشتي
بنابراين تعداد کل محاسبات با استفاده از اين الگوريتم
برابر  11nميباشد که نسبت به درجهي چندجملهاي از
درجهي يک است.

اس

𝑗 = 1, … , 𝑛 + 1
 2n -عمل تفاضل(2n-2) ،

 -5بررسی میزان تأثیر روش بازگشتی بر
افزایش سرعت محاسبات
براي بررسي میزان تأثیر روش ارائهشده بر افزايش سرعت
محاسبات ،الزم است که توابع پايهي الگرانژ در يک مسألهي
درونيابي با استفاده از هر دو روش بازگشتي و معمولي
محاسبهشده و میزان کاهش زمان انجام محاسبات با استفاده
از روش بازگشتي تعیینشود .به همین منظور توابع پايهي
الگرانژ در بازهي ] [1,1000و براي تمام اعداد صحیح موجود
در اين بازه ،با استفاده از نرمافزار متلب محاسبهشدند .در اين
محاسبات از چندجملهايهاي با درجات مختلف از درجهي 1
تا درجهي  10استفادهشدهاست .در جدول ( )5درصد افزايش
سرعت محاسبات با استفاده از روش بازگشتي نسبت به روش
معمولي آوردهشدهاست.
جدول -5درصد افزايش سرعت محاسبات با استفاده از روش بازگشتي
درصد افزايش سرعت محاسبات

درجهي چندجملهاي

25

1

44/2

2

52

3

55/5

4

55/9

5

58/3

6

61/5

7

64/4

8

65/4

9

67/6

10

شکل -5نمودار درصد افزايش سرعت محاسبات با استفاده از روش
بازگشتي

در اين نمودار نیز مشاهدهميشود که روش ارائهشده
براي تمام درجات چند جملهاي استفادهشده ،تأثیر مثبتي
در کاهش زمان انجام پردازش دارد .با اين وجود اين تأثیر با
باالرفتن درجهي چندجملهاي ،افزايشمييابد .به عالوه در
روش معمولي محاسبهي ضرايب الگرانژ ،نرخ کاهش سرعت
محاسبات با افزايش درجهي چندجملهاي به طور متوسط
 1/17بودهاست؛ به اين معنا که با افزايش يک واحدي
درجهي چندجملهاي ،مدت زمان انجام پردازش  17درصد
افزايشمييابد .در حالي که با استفاده از روش بازگشتي نرخ
کاهش سرعت  6درصد است .با توجه به اين مسأله ،ميتوان
انتظارداشت که با افزايش درجهي چندجملهاي ،استفاده از
روش بازگشتي تأثیر خود را بیشتر نشاندهد.
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اين دو تساوي رابطهي بین دو جملهي متوالي از
چندجملهايهاي پايهي الگرانژ را نشانميدهند .با
بهکارگیري از اين روابط نیازي به محاسبهي تمام همهي
جمالت با استفاده از رابطهي ( )1نیست .به عبارت ديگر
پس از محاسبهي تنها يکي از جمالت ،ساير جمالت به
صورت بازگشتي قابل محاسبه هستند .تعداد عملگرها با
استفاده از اين روش عبارت است از:
 n+1 -عملگر سینوس براي محاسبهي 𝑗𝑧 به ازاي

همانطور که در جدول ( )5مشاهدهميشود ،استفاده
از روش بازگشتي در محاسبهي توابع پايهي الگرانژ تا حد
قابلتوجهي موجب افزايش سرعت انجام محاسبات
ميشود .به گونهاي که در چندجملهاي درجهي  1استفاده
از روش بازگشتي موجب کاهش  25درصدي زمان انجام
محاسبات شدهاست .به عبارت ديگر استفاده از اين روش
در محاسبات سرعت انجام پردازش را تا  1/3برابر
افزايشدادهاست .اين در حالي است که استفاده از الگوريتم
ارائهشده براي چندجملهاي درجهي  ،10زمان انجام
محاسبات را  67/6درصد کاهشداده که اين به معناي
افزايش  3برابري سرعت انجام محاسبات است .براي
بررسي رابطهي بین درجهي چندجملهاي و میزان تأثیر
الگوريتم بازگشتي در افزايش سرعت محاسبات ،در شکل
( ) 5نمودار درصد کاهش زمان انجام پردازش براي درجات
مختلف چندجملهايها آوردهشدهاست.

مقاله پژوهشي -محاسبهي چندجملهايهاي الگرانژ به روش بازگشتي

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
يکي از کاربردهاي رايج درونيابي الگرانژ ،تقريب زدن
توابع مختلف با استفاده از چندجملهايهاست .در چنین
مسائلي اگر از نقاط گرهي همفاصله استفادهشود ،دقت
درونيابي در ابتدا و انتهاي بازهي درونيابي کاهشمييابد.
براي غلبه بر اين مشکل به جاي نقاط گرهي همفاصله ،از
نقاط گرهي چبیشف براي درونيابي استفادهميشود .در
اين صورت استفاده از روش رايج براي محاسبهي توابع
پايهي الگرانژ ،نیازمند محاسباتي است که نسبت به
درجهي چندجملهاي از مرتبهي  2ميباشد .در اين مقاله
يک روش بازگشتي جهت محاسبهي توابع پايهي الگرانژ
با استفاده از نقاط چبیشف ارائهشد .با استفاده از اين روش
تعداد محاسبات مورد نیاز براي بهدستآوردن توابع پايهي
الگرانژ ،نسبت به درجهي چندجملهاي از مرتبهي يک
ميباشد .در ادامه میزان تأثیر اين روش در کاهش زمان
انجام محاسبات مورد بحث قرارگرفت .پس از محاسبهي
توابع پايهي الگرانژ براي تمام اعداد صحیح در بازهي

] ،[1,1000مشخصشد که استفاده از روش ارائهشده به
طور چشمگیري سرعت انجام محاسبات را افزايشميدهد؛
البته با افزايش درجهي چندجملهاي استفادهشده ،میزان
تأثیر اين روش نیز افزايشخواهديافت .به گونهاي که براي
چندجملهاي درجهي  1سرعت انجام محاسبات  1/3برابر
افزايشداشتهاست؛ اما براي چندجملهاي درجهي 10
الگوريتم بازگشتي  3برابر سريعتر از الگوريتم معمولي
بودهاست؛ در ضمن با افزايش درجهي چندجملهاي اين
اختالف بیشتر خواهدشد .با توجه به آنچه گفتهشد،
ميتوان نتیجهگرفت که استفاده از روش ارائهشده به
خصوص در مواردي که از چندجملهايهاي با درجات باال
استفادهميشود يا در مواردي که محاسبات بدون استفاده
ال توجیهپذير است.
از رايانه انجامميشود ،کام ً
در پژوهشهاي آينده پیشنهادميشود که وجود
الگوريتمهاي مشابه را براي ساير انواع نقاط گرهي مانند
نقاط چبیشف نوع دوم ،نوع سوم يا چهارم ،مورد بررسي
قراربگیرد.
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