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    Veelterm interpolatie    door Ph. J. Roussel HP48SX & GX

Er bestaan diverse methodes om een (eventueel slechts stuksgewijze) continue functie in te
passen op een geordende verzameling gegevenskoppels. Om uit tabelgegevens van verbanden
tussen fysische grootheden (zoals voorbeeld 2 hieronder) enkele tussenliggende waarden af te
leiden bezigt men dikwijls veelterminterpolatie (c.q. lineaire interpolatie). Wenst men het
verband uit de tabel over te brengen naar een computerprogramma, dan zijn meer
gesofistikeerde technieken, waarbij het correlaat expliciet omgezet wordt in een wiskundige
benadering, meer aangewezen. Een polynomiale breukformule biedt hiertoe veel flexibiliteit,
zie daarvoor o.m. het HP41C 'F/T' programma in PCXJV2N7P6. Reeds in PCXJV3N4P4
werd een HP41C ne graads interpolatieprogramma 'INTPOL' gepubliceerd. Het maakte
gebruik van de formule van Lagrange, die de ordinaatwaarde van de veelterm door n+1 (x,y)
tabelwaarden in een gegeven punt x berekent, zonder expliciet de coëfficiënten van de
veelterm te benutten:
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In KEY NOTES van PCXJV9N3P33 (dit exemplaar moeten jullie hebben!) werd aangegeven
hoe kettingproducten in HP48 Algebraic objects kunnen ingebouwd worden via een sommatie
van logaritmes. Bovenstaande formule kan zo rechtstreeks als Algebraic met dubbel genes-
telde sommatie op de HP48 worden ingevoerd. In de praktijk vertoont deze implementatie
volgende mankementen:
- Negatieve factoren in de kettingproducten geven aanleiding tot complexe logaritmewaarden.
Zo kan voor reële inputs EVALuatie van de Algebraic (voor de gebruiker eerder onverwacht!)
toch leiden tot complexe y outputwaarden met imaginair deel 0.

- Bij vergelijking met de versie hieronder bleek de Lagrange Algebraic beduidend trager in
uitvoeringstijd.

De n+1 coëfficiënten van de veelterm zijn bepaald door een stelsel lineaire vergelijkingen, dat
bekomen wordt door substitutie van elk der n+1 gegevenspunten in de vergelijking van de
veelterm:
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De formule van Lagrange is een elegante formulering voor de waarde van deze veelterm in
een punt x na substitutie van de oplossingen voor de coëfficiënten. Omdat de oplossing van
een stelsel lineaire vergelijkingen op de HP48 rechtstreeks in machinecode  beschikbaar is als
een deling van een vector door een matrix, is expliciete berekening van de coëfficiënten op dit
toestel toch efficiënter. Alle gegevens worden opgeroepen m.b.v. een extra 'Ödat'

hulpprogramma om ook toegang te verlenen tot Unit Object data opgeslagen in een
symbolische ÖDAT list array. 'Ödat' maakt het gebruik van de elementen van dergelijke
arrays mogelijk vanuit Algebraic objects. Bovendien worden alle array elementen omgezet
naar de getalwaarde van hun SI referentiewaarde om de berekening met standaard numerische
matrices te kunnen uitvoeren, en het resultaat achteraf eenduidig te kunnen omzetten naar de
overeenkomstige eenheden van de originele data.
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    Listing hulpprogrammas   
'Ödat' 145.5 bytes Checksum: # C763h
´ ç j k

´

IF 'ÖDAT' VTYPE 5 ==

THEN 'ÖDAT(j)' EVAL k GET

ELSE 'ÖDAT(j,k)' EVAL

END

ª

ª

'nÖ'   142 bytes   Checksum: # B7E0h
´ 'ÖDAT' VTYPE ç ÖType

´

CASE 'ÖType==4'

THEN ÖDAT SIZE EVAL DROP

END 'ÖType==5'

THEN ÖDAT SIZE

END NÖ

END

ª

ª

Bij implementatie op de HP48 ligt het voor de hand de ÖDAT array te bezigen voor de opslag
van de tabelgegevens. Deze keuze biedt zelfs de optie om naar believen x en y kolommen
voor de interpolatie te selecteren via resp. het eerste en het tweede element van de ÖPAR list.
Voor het gebruiksgemak werd bovendien een zoekroutine in 'INTPOL' ingebouwd, die
automatisch de grootste absciswaarde kleiner dan de ingevoerde x uit de ÖDAT array selecteert
samen met de n naastliggende punten (links en rechts gespreid indien mogelijk). Dit
veronderstelt natuurlijk dat deze laatste in stijgende volgorde in de geselecteerde x kolom
zitten! Omdat het ook nog voor andere toepassingen dienstig kan zijn werd het bisectie-
algoritme in een afzonderlijk 'BisectÖ' subprogramma ondergebracht. Als inputs voor
'INTPOL' volstaan dus de graad van de interpolatieveelterm op stapelniveau 2, de
absciswaarde x op stapelniveau 1, en de inhoud van ÖDAT. 'INTPOL' (en dus ook 'BisectÖ')
is voorzien op extrapolatie buiten de extrema van het gegevensinterval. De geselecteerde x
waarden worden in 'INTPOL' herleid met hun gemiddelde waarde om de numerieke precisie
te maximaliseren (de ne machten ervan komen in de matrix terecht!).

   Listings  
'INTPOL' 674.5 bytes Checksum: # C08Ch
´ ç d x
´ IF 'nÖâd' THEN # 603h DOERR

ELSE x 1 nÖ BisectÖ ç pt 'MAX(1,MIN(pt+CEIL(.5*d),nÖ)-d)' DUP d + 'd+1'

çNUM ç jb je nc
´ 2 1

FOR jÖ jb je

FOR jr 'UVAL(UBASE(Ödat(jr,ÖPAR(jÖ))))' çNUM NEXT nc çARRY -1

STEP DUP CNRM nc / SWAP nc 1 çLIST 3 PICK CON - ç xm xvec
´ 1 nc

FOR jr 'xvec(jr)' EVAL ç xj
´ 1 1 d

START DUP xj * NEXT

ª

NEXT

nc DUP 2 çLIST çARRY / ARRYç LISTç SWAP 1 - 'UVAL(UBASE(x))-xm' çNUM
ª

ª ç xnum

´ START xnum * + NEXT ª 'Ödat(1,ÖPAR(2))' çNUM ç y1
´ IF y1 TYPE 13 == THEN y1 UBASE çUNIT y1 CONVERT END ª

END

ª

ª
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'BisectÖ' 281 bytes Checksum: # B443h

´ ç arg l lu

´ LINFIT 'UVAL(UBASE(arg))' çNUM ç xnum

´ WHILE 'l<lu-1'

REPEAT 'IP(.5*(l+lu))' EVAL ç li

´ li

IF 'xnum<UVAL(UBASE(Ödat(li,ÖPAR(1))))' THEN 'lu' ELSE 'l'

END STO

ª

END l

ª

ª

ª

   Voorbeeld 1:    
[[ -5 367 ]

[ -3 111 ]
[ -2 52 ]
[ -1 23 ]
[ 0 12 ]
[ 1 10 ]
[ 2 20 ]
[ 3 48 ]
[ 5 182 ]]

Bovenstaande ÖDAT array , die m.b.v. de Matrix Editor en STOÖ vlot kan ingevoerd worden,
stemt overeen met de volgende derdegraadsveeltermdefinities:

'12-6*x+3*x^2-2*x^3' voor x<0, '12-6*x+3*x^2+x^3' voor xä0.

3 -4 INTPOL geeft de getalwaarde 212 van de linkse veelterm in x = -4, 3 4 INTPOL de
getalwaarde 100 van de rechtse veelterm in x = 4 terug.

   Voorbeeld 2:  ter vergelijking,  dit uit PCXJV3N4P6

Een goede illustratie van de nauwkeurigheid van de methode. Uit stoomtabellen werden de
volgende soortelijke volumewaarden van oververhitte stoom bij een druk van 30 bar gehaald:

t ν
{ { '320_∞C' '.08497_kg/m^3' }

{ '340_∞C' '.08866_kg/m^3' }

{ '380_∞C' '.09579_kg/m^3' }
{ '400_∞C' '.09926_kg/m^3' } }

Deze waarden kunnen ditmaal m.b.v. de Line Editor en 'ÖDAT' STO in 'ÖDAT' ingevoerd
worden. Bepalen we nu de soortelijke volumewaarde bij 360 °C met een derdegraads-
interpolatie (3 360_∞ INTPOL), dan vinden we in 5 FIX mode precies de tabelwaarde
ν  = 0.09226_kg/m^3 terug, terwijl lineaire interpolatie (1 360_∞ INTPOL) de waarde
0.09223_kg/m^3 oplevert.

Het INTPOL programma biedt het voordeel dat men uitgaande van een beperkte verzameling
discrete (meet)punten snel bijkomende punten kan berekenen die beantwoorden aan een
onderliggend functioneel verband, waarvan enkel de graad nog moet vooropgesteld worden.
De source file is ter beschikking op het PCX BBS en nu dus ook op de website.


