
XII. Zamknięcie luki dla przybliżenia numerycznego 

Jest jakiś stary dowcip o π : Dla matematyków π jest stosunkiem obwodu koła do jego średnicy d = 2r. 

Dla inżyniera,π to około 22/7. Dla fizyka π to 3,14159, podaj lub weź 0,000005. Dla programisty π to 

3.141592653589. Dla dietetyka,π jest błędnie napisanym deserem. (Ba-dum-bum.) Dobra, okej. To 

kiepski żart. Ale mimo to uważam, że każda odpowiedź jest poprawna w swoim kontekście. Dla 

inżyniera wystarczające jest tłumaczenie 22/7. Podobnie, fizyk jest zadowolony z własnej aproksymacji. 

Programiści czerpią korzyści z maksymalnej precyzji, z A dietetyk? Cóż, nie obchodzi go to mniej, więc 

wybiera co  podoba mu się. Tak naprawdę, to naprawdę sprowadza się do tego, ile chcesz lub chcesz 

zjeść. Jeśli wolisz, zależy to od precyzji, jaką chcesz poświęcić. Funkcje dostarczane z bibliotekami C / C 

++ to głównie bezpośrednie połączenia FPU i są obliczane tak, aby uzyskać najlepszą możliwą precyzję. 

W przypadku niektórych algorytmów geometrycznych absolutnie wymagana jest najwyższa precyzja; 

w przeciwnym razie może to oznaczać różnicę między brakującym poligonem a poprawieniem go. W 

wielu innych przypadkach taka precyzja nie jest jednak wymagana. Jest to szczególnie ważne w grach, 

które zazwyczaj poruszają się wystarczająco szybko, aby użytkownik nie zauważył dużej różnicy między 

funkcją w pełni dokładną a tą, która jest nieco mniej precyzyjna. W niniejszym rozdziale próbujemy 

otworzyć oczy na szeroki świat aproksymacji liczbowych, przedstawiając skuteczne metody 

przybliżania funkcji i rozwiązań kosztem dokładności, przy czym prędkość jest podstawową korzyścią. 

W szczególności dowiesz się o 

■ Przybliżenie rozwiązania równania za pomocą metody Newtona-Raphsona 

■ Przybliżenie rozwiązania równań za pomocą metody Halleya 

■ Aproksymacja funkcji za pomocą serii Taylora 

■ Aproksymacja funkcji za pomocą metody najmniejszych kwadratów 

■ Aproksymacja funkcji za pomocą wielomianu Legendre'a 

■ Aproksymacja funkcji za pomocą wielomianu Czebyszewa 

■ Aproksymacja funkcji za pomocą wielomianu Minimax 

■ Wieloczynnikowa aproksymacja funkcji 

Aproksymacja rozwiązania 

Jednym z dylematów, który może rozwiązać aproksymacja, jest rozwiązanie równania, które wydaje 

się niemożliwe. Oczywiście, muszą istnieć techniki rozwiązywania tego typu problemów w przypadku 

wielomianów o wyższej stopniach. Rzeczywiście istnieją: techniki aproksymacyjne. Techniki 

aproksymacji stosowane do rozwiązywania takich równań są w postaci prób i błędów lub, być może, 

bardziej odpowiednio umieszczonych, testujących i naprawiających. Te typowo rekurencyjne równania 

wymagają początkowego odgadnięcia; przy każdej iteracji poprawiają odpowiedź, a tym samym 

zbliżają się do rozwiązania. Te techniki są interesujące, ponieważ im więcej kroków rekursywnych 

podejmiesz, tym bardziej precyzyjne staje się związanie. 

Metoda Newtona-Raphsona 

Metoda Newtona-Raphsona jest bardzo skuteczną metodą znajdowania pierwiastków równania w 

rozsądnych ramach czasowych. Zaczynasz od zgadnięcia w katalogu głównym, który chcesz znaleźć - 

na przykład x0. Stamtąd przybliżasz kawałek funkcji do linii stycznej w punkcie x0. Oczywiście 

przybliżenie może być dość surowe, ale w większości przypadków ta odrobina informacji, której 

potrzebujesz, jest podawana przez tę metodę. Załóżmy na przykład, że znalezienie wiersza linii jest 



dość banalne. Jeśli linia styczna jest przybliżeniem początkowej krzywej, korzeń w większości 

przypadków będzie także przybliżonym źródłem twojego równania. Oczywiście linia styczna może dać 

ci wartość, która jest daleka od rzeczywistej wartości, ale pomysł polega na tym, że jeśli weźmiesz 

pierwiastek linii, który możesz nazwać x1, możesz ponownie zastosować tę samą logikę, używając 

późniejszej wartości jako początkowej. odgadnąć. Piękno tej sekwencji jest takie, że jeśli początkowe 

odgadnięcie jest wystarczająco dobre, funkcja będzie zbliżać się do korzenia, jak pokazano na rysunku 

12.1 dla kroków a, b, c i d.  

 

Oczywiście im lepsze twoje początkowe przypuszczenie, tym szybciej zejdzie w kierunku prawdziwego 

korzenia. Teraz, gdy rozumiesz tę zasadę, spójrzmy na matematykę za nią, zaczynając od punktu 

przecięcia x stycznej i jego nachylenia: 

 

Jest to dość prosta metoda. Załóżmy na przykład, że chcesz przybliżyć rozwiązanie do pierwiastka 

kwadratowego z 5. Są to kroki, które należy wykonać, aby obliczyć tę wartość z początkowym wynikiem 

8: 



 

W tym równaniu uzyskujesz wartości zaokrąglone do czwartej cyfry {8, 4.3125, 2.7359, 2.2817, 2.2365, 

2.2360}. Z kalkulatorem możesz następnie sprawdzić, czy rozwiązanie zaczyna się od 2.2360. Jest to 

dobra technika do obliczania pierwiastków wielomianów wyższego rzędu, ponieważ dla większości z 

nich nie ma bezpośredniego równania. Biorąc pod uwagę ogólność równania, ta metoda ma również 

zastosowanie do innych funkcji nie wielomianowych. Pomimo swojej praktyczności, ta metoda nie jest 

jednak kuloodporna. Jeśli, na przykład, podejmiesz wstępne przypuszczenie, że jest to maksimum na 

krzywej, linia styczna będzie pozioma i nie będzie unikalnego rozwiązania tego problemu. Kolejny 

problem może powstać, jeśli wybierzesz początkowe przypuszczenie, które jest zbyt odległe od 

katalogu głównego, którego spodziewasz się znaleźć. W takim przypadku linia styczna może iść dalej w 

dół do krzywej i może znaleźć rdzeń inny niż oczekiwany, jak pokazano na rysunku 12.2 dla dwóch 

pierwszych kroków. 

 

 

Metoda Halleya 

W metodzie Newtona linia styczna jest używana do przybliżenia pierwotnej krzywej, ponieważ wiesz, 

że możesz uzyskać łatwy pierwiastek z linią. Jak się wkrótce przekonacie, równie łatwo można uzyskać 

styczną parabolę (z szeregu Taylora, którą wkrótce zobaczycie). Parabola jest bardziej atrakcyjnym 

przybliżeniem, ponieważ może lepiej przybliżać dowolny kształt, ponieważ parabole mogą być 

używane do reprezentowania linii i więcej. Pominąłem tutaj dowód, ponieważ jest to po prostu 

manipulacja algebraiczna z parabolą styczną i tożsamością znalezioną w poprzedniej części - niezbyt 



interesująca. Metoda Halleya zbiegła się szybciej niż metoda Newtona-Raphsona ze względu na jej 

wyższy stopień. Jego formuła jest podana przez: 

 

Ta metoda cierpi z powodu problemów podobnych do napotkanych w aplikacji Metoda Newtona-

Raphsona, ale jest bardziej niezawodna. Poza tym generalnie nie musisz obliczać tych równań w czasie 

rzeczywistym, więc prawdopodobnie będziesz mniej zainteresowany ich prędkością zbieżności niż ich 

złożonością obliczeniową. 

Przybliżanie funkcji 2D 

Aproksymacja funkcji staje się niezwykle przydatna, gdy chcemy włożyć dużo słodyczy do oka bez 

ponoszenia wysokich kosztów obliczeniowych związanych ze stosowaniem złożonych funkcji w grze. 

Na przykład, możesz chcieć wygenerować fale żrące, ale możesz nie dbać o to, czy fale podążają za 

literą, o prawach ruchu lepkości i gęstości. Możesz po prostu chcieć "jakiejś falistej funkcji", w którym 

to przypadku w ogóle nie zależy ci na dokładności. Kiedy przybliżasz krzywą z inną krzywą, jedno z 

pierwszych pytań, które powinieneś zadać, to jaką funkcję, którą możesz nazwać f (x), chcesz użyć do 

przybliżenia początkowej funkcji? Niektóre równania są znacznie lepszym przybliżeniem krzywych niż 

inne. Na przykład parabola jest lepszym przybliżeniem niż linia, ponieważ można również wykonać linię 

z parabolą, co oznacza, że można zwiększyć dokładność. Nie ma rzeczywistych ograniczeń co do funkcji 

docelowej, którą można wybrać, ale niezależnie od wybranej funkcji, powinna ona mieć znaczną 

przewagę nad innymi dostępnymi funkcjami. W przeciwnym razie, dlaczego w ogóle przybliżenie, kiedy 

można dostać prawdziwą ofertę? Jedną z najwygodniejszych funkcji do przybliżenia jest funkcja 

wielomianowa. Wielomian jest szczególnie interesujący, ponieważ jeśli jego parametry rosną liniowo, 

to możesz przekonwertować każdy pojedynczy mnożenie na dodatek. Ponadto wielomiany są ogólnie 

przyzwoitymi przybliżeniami do większości typowych funkcji. Ponadto, jak widzieliśmy w Części 1, 

można zastosować podstawienie w celu zmniejszenia złożoności wielomianu przez jedno mnożenie do 

odejmowania. Mówiąc w ten sposób, nic nie powstrzyma cię od użycia innej funkcji jako funkcji 

aproksymującej, ale wiesz, że większość instrukcji bardziej złożonych niż mnożenie lub dzielenie 

zazwyczaj wysysa cykle FPU w stanie suchym. Jako ostatnia uwaga na temat wyboru funkcji 

aproksymującej nie powinieneś obliczać wielomianu w jego tradycyjnej postaci anxn + ... + a0. Zamiast 

tego powinieneś użyć formy Hornera, która wyprowadza x dla każdej potęgi - innymi słowy, postaci a0 

+ x (a1 + x (a2 + x (a3 + ...))). Ta forma jest mniej kosztowna pod względem obliczeniowym, ponieważ 

wykonuje mniej skomplikowanych operacji niż obliczanie równania z sumami faktycznych mocy. 

Różniczkowanie Przednie 

Właśnie wspomniałem, że możliwe jest przekształcenie wielomianu w dodatki, gdy wielomian musi być 

oceniany w stałych odstępach czasu. Załóżmy, że ustalony interwał to a. Pytanie, które musisz zadać, 

to, jak bardzo zwiększa się funkcja, jeśli dodasz ją na każdy krok? Innymi słowy, czym jest f (x + a)? - 

(x)? 



 

Jakie są tego konsekwencje? Właśnie ustaliłeś, że za każdym razem, gdy x rośnie o a, f (x) wzrasta o (ba 

+ 3cax + ca2 + ...). Zamiast więc obliczać f (x) za każdym razem, wszystko, co musisz zrobić, to śledzić 

starą wartość dla f (x) i, gdy jesteś gotowy na awans z x, po prostu dodaj do niego tę wartość. Innymi 

słowy, udało ci się przekonwertować jeden poziom mnożenia do dodania. Jakie to słodkie? Jeśli 

spojrzysz na wynikowe równanie, zauważysz, że wciąż ma ono wiele multiplikacji, ale możesz 

zastosować proces rekursywnie tyle, ile chcesz, aby przekształcić cały wielomian w jeden zestaw 

dodatków. Zawsze możesz wypróbować tę sztuczkę na innych typach funkcji, ale są szanse, że nie 

będziesz w stanie przekonwertować tej funkcji do punktu, w którym staje się ona czystym dodatkiem 

- lub, jeśli o to chodzi, jakąkolwiek prostą operacją. Kontynuujmy przykład, biorąc wielomian trzeciego 

stopnia f (x) = 1 + 2x + 3x2 + 4x3 i przekształcając go w dodatki. Co więcej, załóżmy, że funkcja zaczyna 

się od x = 3. Poniższy proces daje stopniowane przyrosty potrzebne do obliczenia wielomianu: 

 

Możesz obliczyć początkowe wartości dla x = 3; Tabela 12.1 ilustruje kroki podjęte w celu iteracyjnego 

obliczenia wartości dla f (x). 

Różniczkowanie Przednie dla 1 + 2x + 3x2 + 4x3 . 

f(x)   f’(x)   f’’(x)   f’’’(x) 

142   171   102   24 

142+171=313  171+102=273  102+24=126  24 



313+272=586  273+126=399  126+24=150  24 

586+399=985  399+150=549  150+24=174  24 

 

Szereg Taylora 

Teraz, kiedy już rozumiesz, dlaczego wielomiany są tak przydatne, przyjrzyjmy się, jak faktycznie 

możesz osiągnąć to zadanie. Na przykład niech g (x) będzie twoją krzywą odniesienia (czyli krzywą, 

którą chcesz przybliżać), i niech f (x) będzie krzywą, której szukasz. Zacznijmy od prostego przypadku, 

f (x) = mx + b, wielomian pierwszego rzędu. Linia styczna w danym punkcie krzywej nie jest straszliwym 

przybliżeniem. Przynajmniej w pobliżu wybranego punktu, który można nazwać x0, błąd jest zerowy 

do potencjalnego zwiększenia. Następnie możesz wyprowadzić równanie dla swojej linii, jak pokazano 

na wykresie na Rysunku 12.3: 

 

To szereg Taylora pierwszego rzędu. Szereg można szybko opisać jako sumę terminów. Dla 

uproszczenia rozważmy tylko przypadek, w którym a = 0. Ta konkretna seria ma konkretną nazwę: 

szereg MacLaurin. Ideą wielomianu Taylora jest to, że jeśli f (x) przy x = a ma tę samą wartość, prędkość, 

przyspieszenie i tak dalej jak g (x), wówczas przybliżenie będzie rozsądne. Co to oznacza na poziomie 

rachunku że pierwsza pochodna twojej funkcji powinna być zgodna z pochodną pierwotnej funkcji i 

podobnie powinna pasować do wszystkich pochodnych wyższego rzędu do arbitralnej ilości precyzji, 

ponieważ niektóre funkcje mają nieskończoną liczbę niezerowych pochodnych. Matematycznie rzecz 

biorąc, poszukujesz współczynnika wielomianu f (x) w taki sposób, aby pochodne zrównały pochodne 

twojej pierwotnej funkcji. Z matematycznego punktu widzenia konsekwencją tej logiki jest: 

 



 

Wynika z tego, że współczynnik (ai) dla szeregu MacLaurin  to: 

 

i związane z nim równania stają się 

 

Wróćmy do oryginalnego przypadku, szeregu Taylora. Chcesz być w stanie obsłużyć dowolną wartość 

na krzywej. Możesz zastosować ten sam proces do x, = x + a do przybliżenia wokół x = a. Izolowanie dla 

x, otrzymujesz x = x,? za. Zastąpienie tego w pierwszym równaniu i ocena przy f (a) daje przybliżenie 

wielomianu Taylora, podane przez następujący wzór: 

 

Ciekawym faktem jest to, że jeśli n ➔ ∞ Można powiedzieć, że w praktyce g (x) = f (x). Tabela 12.2 

przedstawia niektóre popularne szeregi MacLaurin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funkcja      Szereg MacLaurina 

 

Analiza błędów 

Jedną z najważniejszych części przybliżenia jest analiza błędów. Ta analiza jest jak określić, jak bardzo 

Twoje rozwiązanie pasuje do rzeczywistego rozwiązania. Na szczęście, oprócz krytyczności, analiza 

błędów jest również dość prosta. Właśnie renderujesz różnicę między krzywą rzeczywistą a 

przybliżeniem. Alternatywnie możesz obliczyć różnicę między dwiema krzywymi, znaleźć globalne 

maksimum i obliczyć wartość błędu w tej lokalizacji. Podczas analizy błędów zawsze należy ograniczyć 

analizę do zakresu wx. W przeciwnym razie, gdy x idzie w nieskończoność, większość krzywych znacznie 

odbiega od oryginału. Oczywiście, im mniejszy błąd, tym lepiej. Na przykład spójrz na wykreślone 

wykresy sin (x), tan (x) i e (x) przy użyciu podwójnie rosnących stopni przybliżenia dla serii Taylora 

odpowiednio na rysunkach 12.4, 12.5 i 12.6.  



 

 



 

Jeśli spojrzysz na błąd wielomianu Taylor'a  10-tego  stopnia, otrzymasz wykresy zilustrowane 

odpowiednio na rysunkach 12.7, 12.8 i 12.9.  

 



 

 

Na wszystkich sześciu cyfrach rosnące liczby rzymskie wskazują na zwiększenie aproksymacji mocy. 

Jedno jest pewne z szeregu Taylora: przybliżenie wokół jest bardzo dobre, ale im dalej przechodzisz 

krzywą, tym gorszy jest twój potencjalny błąd. Kolejnym punktem, który może być interesujący, jest 

określenie optymalnej wartości dla a. Jasne jest, że jeśli weźmiesz się w centrum twojego zbliżenia, 

generalnie uzyskasz lepsze przybliżenie niż gdybyś wybrał jeden z punktów końcowych krzywej. Wielu 

matematyków uważa serię Taylora za Mickeya Funkcja myszy, ale rzeczywistość jest taka, że obliczenia 

mówią, że seria Taylora może być tak konkurencyjna, jeśli nie bardziej niż najbardziej skomplikowane 

przybliżenia. Wszystko zależy od stopnia złożoności postaci Hornera. Na przykład weźmy postać sin(x) 

Hornera: 

2612923 



 

Sprawia to, że rzeczy są nieco bardziej interesujące, ponieważ sugerują, że każda inna seria o 

niezerowym współczynniku dla wszystkich xi będzie musiała konkurować z serią Taylora przy 

dwukrotnie większej mocy. Oczywiście nie wszystkie funkcje mają przyjemną formę Hornera, ale kiedy 

zoptymalizujesz swoje równania, powinieneś rozważyć możliwość, że ogólnie gorsze przybliżenie może 

przynieść lepsze wyniki, gdy porównasz złożoność z precyzją. Oznacza to również, że jeśli potrafisz 

algebraicznie wyeliminować każdą nieparzystą lub nawet potęgę, uzyskasz ładniejszą formę Hornera i 

w konsekwencji uzyskasz o wiele bardziej konkurencyjną funkcję. Tutaj mogą się przydać triki, takie jak 

trik podmiany, który zobaczyłeś w Rozdziale 1. 

Metoda najmniejszych kwadratów 

Podejście Taylorystyczne polegało na wybraniu punktu i naśladowaniu jego pochodnych. Weźmy 

przykład linii zbliżonej do pierwiastka kwadratowego z zakresem x = [1, 2]. Przy aproksymacji Taylora 

należy najpierw ustalić, że nachylenie linii powinno wynosić 0,5. Problem z funkcją Taylora polega na 

tym, że błąd jest duży na końcu zakresu i na początku zerowy, jak pokazano na rysunku 12.10.  

 

Jednym podejściem jest przekształcenie krzywej w dół tak, aby błąd na początku był taki sam, jak błąd 

na końcu. Aby rozwiązać to równanie, po prostu niech błąd początkowy na lewej granicy zakresu będzie 

równy końcowemu błędowi na prawej granicy zakresu. Ma to następujący efekt: 



 

To równanie mówi, że jeśli zmienisz linię o 2 - √2, początkowy i końcowy błąd będzie być równym. Staje 

się to o wiele bardziej interesujące, ponieważ teraz możesz powiedzieć, że twój błąd będzie co najwyżej 

dla tego konkretnego równania, jak pokazano na Rysunku 12.11. 

 

Jest to lepsze przybliżenie niż aproksymacja Taylora, ale nie jest dobrym przybliżeniem. Jednym z 

problemów związanych z tym przybliżeniem jest to, że błąd jest weryfikowany tylko na początku i na 

końcu krzywej. Co by się stało, gdyby krzywa była falista, a na środku istniała duża bryła? Naprawdę 

miałbyś duży błąd w środku, co nie byłoby dobrze. Kolejną kwestią jest nachylenie. Oczywistym jest, 

patrząc na wykres na Rysunku 12.11, że jeśli weźmiesz linię tak, że przecina się ona w tym samym 

miejscu i nieznacznie zmienia nachylenie, tak, że końce są ponownie minimalizowane, uzyskujesz 

jeszcze lepsze przybliżenie niż którekolwiek z poprzednio widzianych scenariusze. Jedna heurystyka, 

której można użyć do rozróżnienia dobrego przybliżenia od złego, polega na znalezieniu przybliżenia, 

które minimalizuje sumę błędów. Co to oznacza, że suma błędów ma być zminimalizowana? Ponieważ 

twoje równanie jest ciągłe, nieskończona suma jest tym samym, co całka, więc w rzeczywistości 

patrzysz na całkę błędów. Zanim jednak rozważysz implikacje tego schematu myślenia, pozostaje jeden 

problem. Zwróć uwagę, jak zanegowałeś wartość po drugiej stronie dla przybliżenia linii pierwiastka 

kwadratowego. Zrobiłeś to, ponieważ w pierwszym przypadku spadał, podczas gdy na drugiej granicy, 

wznosił się. Dzieje się tak, ponieważ wybraną funkcją była f (x) - g (x); oczywiście jednak funkcja g (x) - 

f(x) jest równie prawdopodobne, że spowoduje błąd. Powoduje to problemy, ponieważ nie znasz znaku 



odległości. W tym przypadku jednak zależy Ci tylko na odległości, a nie na znaku. Jednym z podejść 

może być obliczenie sumy bezwzględnych wartości błędu, ale tworzy to dość uciążliwą formułę do 

integracji. Zamiast tego możesz wziąć kwadrat błędu. To skutecznie unieważni znak i znacznie uprości 

obliczenia. Niestety ma jednak wadę: gdy liczba większa niż 1 jest podniesiona do kwadratu, liczba staje 

się większa; im większa liczba, tym większa różnica między pierwotną wartością a kwadratem. Możesz 

to łatwo sprawdzić, podnosząc do kwadratu dowolną liczbę większą niż 1. Podobnie, jeśli liczba jest 

mniejsza niż 1, zmniejszy to liczbę; im mniejszy, tym mniejszy będzie jego kwadrat. Jest to miecz 

obosieczny, ponieważ błąd tutaj jest podniesiony do kwadratu. Ogólna formuła, którą przeglądasz, jest 

następująca: 

 

To równanie jest funkcją, która daje kwadratową sumę błędów. Aby uzyskać dobre przybliżenie, chcesz 

zminimalizować tę funkcję, co oznacza, że jej pochodna musi wynosić 0. Parametry sumy błędów są 

współczynnikiem g (x), więc aby zminimalizować funkcję, musisz zminimalizować częściowe pochodne 

sumy błędów. Wpis matematyczny oznacza: 

 

Piękno tego równania polega na tym, że istnieje czyste rozwiązanie, jeśli spojrzymy na pochodne 

cząstkowe. Weź ten przykład: 

 

Biorąc pod uwagę równanie przybliżone g (x), jego zakres i równanie, którego będziesz używał 

przybliżone f (x), możesz wywnioskować, co następuje: 



 

W tym momencie można pozwolić, aby pochodne cząstkowe {da, db, dc} były równe 0, aby uzyskać 

następujące wartości: 

 



Powinieneś zauważyć jeden bardzo interesujący wzór w równaniach. Jeśli nie zauważyłeś wzorców, 

obserwuj ten sam zestaw równań zapisanych w formie macierzy: 

 

Daje to trzy równania, trzy niewiadome i, jeśli izolujesz dla {a, b, c}, twoje przybliżenie wielomianu. W 

tym przypadku a = 0,839183, b = 0,851125 i c = 1,012991. Ogólne rozwiązanie metody najmniej 

kwadratowej powinno stać się widoczne w tym punkcie. Dla wielomianu aproksymacji f(x) i g(x), 

przybliżonej funkcji, ogólne rozwiązanie dla metody najmniejszych kwadratów jest następujące: 

 

Analiza błędów 

Wykreślanie wykresu i przeglądanie wykresu błędu dla wyżej wymienionego równania pokazuje, jak 

dobre jest przybliżenie w porównaniu do wykresów związanych z aproksymacją Taylora. Rysunki 12.12 

i 12.13  



 

 

przedstawiają wykresy związane z metodą najmniejszych kwadratów, natomiast na rysunkach 12.14 i 

12.15 przedstawiono ich przybliżenia Taylora.  



 

 

Ponownie, możesz użyć sztuczki, którą zobaczyłeś w Części 1, aby zredukować to równanie do postaci 

Ax2 + C, zmniejszając przez to złożoność obliczeniową poprzez usunięcie jednego mnożenia. Ten 

wielomian został skonstruowany z ograniczeniem, że musi zminimalizować niepodpisaną sumę 

błędów. Oznacza to, że nie powinieneś być w stanie znaleźć innego wielomianu o tym samym stopniu, 

który ma mniejszy obszar bez znaku pod krzywą rzeczywistą i przybliżeniem. Nie znaczy to jednak, że 

jest to najbardziej praktyczne przybliżenie, jakie można obliczyć. 

Wielomian Legendre’a 

Metoda najmniejszych kwadratów jest całkiem niezła, ale można znacznie zmniejszyć obliczenia, które 

trzeba wykonać w niewielkiej cenie, przy użyciu wielomianu Legendre’a. Może to być szczególnie 

przydatne, jeśli nie masz dostępu do oprogramowania matematycznego i kiedy funkcja, którą chcesz 

przybliżyć, jest bardzo brzydka w przetwarzaniu z rachunkiem różniczkowym. Ogólnie rzecz biorąc, 

wielomian jest zapisany jako liniowa kombinacja mocy x. Chociaż zapewnia to bardziej skuteczny 



sposób obliczania wielomianu, nic nie powstrzyma cię przed napisaniem go jako liniowej kombinacji 

jeszcze wielu wielomianów (dla uproszczenia nazywam je sub-wielomiamami). Jeśli rozwiniesz takie 

równanie, powinieneś móc powrócić do tradycyjnej formy wielomianu (czyli liniowej kombinacji 

mocy). Wielomian Legendre wykorzystuje to. Jeśli definiujesz? jako i-pod-wielomian wielomianu 

Legendre'a, więc ogólny wielomian Legendre ma zatem postać: 

 

Jego terminy, które są przedstawione na wykresie na Rysunku 12.16, są zdefiniowane następująco 

 

 

Teraz, gdy rozumiesz, jak uzyskać taki wielomian, określmy kilka rzeczy. Najpierw zdefiniuj w (x) jako 

funkcję wagi, która przypisuje różne wagi do różnych wartości x, i zdefiniuj c (x) jako mnożnik delty 

Kroneckera. Najprostsza forma trójkąta Kroneckera to trywialna funkcja, która zwraca 0, jeśli i ≠ j i 

zwraca 1, jeśli i = j. Ponadto wielomian Legendre'a jest wielomianem ortogonalnym. Widzieliście już, 

co ortogonalne oznacza, gdy chodzi o wektory; zasada jest bardzo podobna w przypadku wielomianów. 

Wielomian jest uważany za ortogonalny, jeśli podczas pomnożenia dwóch wielomianów typu o różnych 

stopniach w obrębie zakresu i ciężaru, otrzymasz najprostszą formę trójkąta Kroneckera pomnożoną 

przez możliwą wartość. Matematycznie, wielomian jest ortogonalny, jeśli spełnia następujący 

warunek: 



 

Te typy wielomianów są naprawdę interesujące ze względu na deltę Kroneckera. Ponieważ mnożysz 

dwa terminy, w których i ≠ j zwraca wartość 0, kończy się znacznie łatwiejszą formułą, ponieważ wiele 

terminów kończy się wzajemnym anulowaniem. Wielomian Legendre'a ma funkcję wagową 1 i jest 

ortogonalny w zakresie [-1, 1]. Możesz łatwo sprawdzić, czy delta Kroneckera jest prawdziwa dla 

każdego z tych wielomianów i ogólnego przypadku. Oczywiście, ten rodzaj definicji nieco ogranicza 

twój wybór współczynnika dla ogólnego wielomianu, ale jak wkrótce się przekonamy, i tak można 

uzyskać z niego bardzo interesujące wyniki. Teraz, gdy już wiesz, czym jest wielomian Legendre'a, 

rzućmy okiem na konsekwencje metody najmniejszych kwadratów na wielomianie Legendre'a: 

 

Jest to ładne i, w rzeczywistości, rozwiązanie oznacza dowolny wielomian ortogonalny pomnożony 

przez jego wagę. Możesz jeszcze bardziej uprościć równanie współczynnika, jeśli spojrzysz na to, co 

stanie się, gdy obliczymy całkę [? 1, 1] kwadratu dowolnego wielomianu Legendre'a. Oszczędzę ci 

algebry; Współczynnik wielomianu Legendre'a można wyrazić w jego prostszej postaci: 

 

Jak to jest z prostotą? No cóż, w porządku, mógłbyś zdobyć coś prostszego, ale w porównaniu z 

purystyczną metodą najmniejszych kwadratów, to na pewno bije rozwiązywanie równań n z n 

niewiadomymi. Wróćmy do przykładu metodą najmniejszych kwadratów i zobaczmy, co się stanie, gdy 

funkcja wykładnicza zostanie rzucona do wielomianu Legendre'a trzeciego stopnia jako przybliżona 

świnka morska. Pierwszym krokiem jest zmiana zakresu tak, aby pasował do zakresu ortogonalnego 

wielomianu. Chcesz przyśpieszyć ex z zakresem [0, 1], więc musisz zastąpić wartość t taką, że zakres 

wejściowy [-1, 1] stanie się [0, 1]. Jeśli zastąpisz x pół t + 1, możesz to osiągnąć. Możesz to 

zweryfikować, wstawiając? 1 i 1 do t, aby uzyskać zakres [0, 1]. Teraz pozostaje tylko podstawienie i 

obliczenie trzech współczynników a, b i c. Następuje następująca logika: 



 

Na koniec, jak zwykle, musisz zastosować odwrotne podstawienie t = 2x -1, aby przywrócić pierwotnie 

złamaną kolejność, i zastąpić a, b, c wielomianem Legendre'a drugiego stopnia, aby uzyskać ostateczny 

współczynnik dla regularnego wielomianu . Oto co pokazuje: 

 

Analiza błędów 

Zaskakująco, wielomian Legendre'a ma termin błędu podobny do tego 

uzyskane przez najmniejszy kwadrat. Oznacza to, że ogólnie wielomian Legendre'a jest prostszym 

sposobem obliczenia najmniejszego kwadratu na wielomianie z tym samym błędem. Jeśli wykreślisz 

funkcję wykładniczą i przybliżenie, a także błąd, nie zauważysz żadnej zauważalnej różnicy na 

wykresach metodą najmniejszych kwadratów, jak pokazano na rysunkach 12.17 i 12.18 



 

 

Aby lepiej zrozumieć różnicę między metodą najmniejszych kwadratów a wielomianem Legendre'a, 

można wykreślić wykres różnicy między tymi dwoma błędami, aby uzyskać wykres pokazany na 

rysunku 12.19. 



 

Ze względu na ograniczenia określone przez samo jego stworzenie, purystyczna metoda najmniejszych 

kwadratów jest lepszym przybliżeniem niż najmniejszy kwadrat zastosowany na wielomianie 

Legendre'a. W tym szczególnym przypadku wielomiany Legendre'a są w najgorszym przypadku 

oddalone o około 10-6 od purystycznej metody najmniejszych kwadratów - co nie jest takie złe dla 

krzywej drugiego stopnia. W praktyce błąd wielomianu Legendre'a zachowuje się bardzo podobnie do 

purystycznego najmniejszego kwadratu i cierpi z powodu tych samych problemów. 

Wielomian Czebyszewa 

Możesz przejść przez dobry zbiór ortogonalnych wielomianów, takich jak wielomiany Hermite'a, 

Jacobiego i Laguerre'a, zanim dotrzesz do matki wszystkich wielomianów, wielomianu Czebyszewa, ale 

te wielomiany po prostu nie robią wiele dla twórców gier. Z drugiej strony wielomian Czebyszewa, 

chociaż bestia do obliczenia w większości przypadków, jest interesująca, ponieważ określa jej 

współczynnik za pomocą trygonometrii. Jak już wiesz, trygonometria jest bardzo dobra z krzywymi i 

okrężnymi ruchami oraz z każdym ruchem oscylującym. Wielomian Czebyszewa, który jest kolejnym 

wielomianem ortogonalnym w zakresie x = [-1, 1], ma następujące cechy, które wykreślono na rysunku 

12.20: 

 



W tym momencie możesz się zastanawiać, w jaki sposób cosinus, a nawet gorzej, arcuskozyn może 

pomóc w określeniu wielomianu. Kluczem jest naprawdę fajna tożsamość trygonometryczna, która 

przekształca tę funkcję trygonometryczną w jeden prosty i ładny wielomian. Identyfikator można 

znaleźć w dodatku B, "Trygonometria". Jeśli chodzi o warunki, można obliczyć następujące pierwsze 

wielomianowe terminy: 

 

Wiesz, że każdy współczynnik można obliczyć za pomocą ogólnego ortogonalnego współczynnika 

wielomianu, jak widać wcześniej, ale czy istnieje prosta funkcja, która mnoży deltę Kroneckera? 

Odpowiedź brzmi tak. Podobnie jak w przypadku wielomianu Legendre'a, można sprawdzić, czy 

wielomian Czebyszewa ma dość przyjemną funkcję c (x), która mnoży deltę Kroneckera, jak pokazano 

tutaj: 

 

Teraz, gdy masz już tę relację, możesz łatwiej obliczyć ogólne rozwiązanie dla współczynnika 

wielomianu Czebyszewa: 

 

Druga wersja definicji współczynnika jest trochę bardziej użyteczna, ponieważ nie ma uciążliwego 

odwrotnego pierwiastka kwadratowego. Można go oczywiście uzyskać przez podstawienie x = cos (?). 

W części praktycznej obliczmy przybliżenie Czebyszewa dla przykładu z zakresem [-1, 1]. Już określiłeś 



podstawienie wymagane do konwersji na odpowiedni zakres, więc bez dalszej zwłoki obliczmy 

współczynnik. (Zauważ, że całka jest tak uciążliwa, że wolę zintegrować numerycznie w tym 

momencie). 

 

Wreszcie, tak jak wcześniej, musisz zastosować odwrócenie odwrotne t = 2x? 1, aby przywrócić 

pierwotnie złamaną kolejność, i musisz zastąpić a, b, c w wielomianach drugiej części Czebyszewa, aby 

uzyskać ostateczny współczynnik dla regularnego wielomianu, jak pokazano poniżej: 

 

Analiza błędów 

Jak pokazano na rysunkach 12.21 i 12.22,  

 



 

wielomian Czebyszewa ma błąd całkowity, który jest znacznie gorszy niż dwa poprzednie przybliżenia 

wielomianowe. Oblicz obszar pod krzywą błędu, a zobaczysz to od razu. Jednak interesujący fakt polega 

na tym, że chociaż odległość od krzywej błędu z 0 jest, ogólnie rzecz biorąc, większa niż w poprzednich 

metodach ", wielomian Czebyszewa znacznie lepsza wyższa granica. Tam, gdzie poprzednie metody 

osiągnęły wartości błędu do 0.015 dla funkcji wykładniczej, wielomian Czebyszewa nigdy nie jest gorszy 

niż nieco więcej niż 0,008 dla poprzedniego przykładu, co jest wartością, którą można docenić w 

przybliżeniu. Nie ma znaczenia, czy wielomian ma bardzo dobre przybliżenie w zakresie podrzędnym 

zakresu. Chcemy to przybliżenie, które daje dość dobre przybliżenie całej krzywej. Na przykład załóżmy, 

że przybliżenie Taylora dla danej funkcji jest naprawdę dobre na początku, ale na końcu, przez 

niezwykle mały ułamek czasu, błąd zwiększa się milion razy. Takie przybliżenie nie jest zbyt dobre, 

ponieważ jeśli przybliżasz falę sinusoidalną, przybliżenie wokół punktu a będzie wyjątkowo dobre, ale 

przybliżenie na drugim brzegu będzie katastrofą. Oznacza to, że minimalizacja obszaru pod krzywą 

błędu nie daje najlepszej aproksymacji numerycznej. Musisz spojrzeć na problem pod innym kątem, 

aby rozwiązać go w bardziej akceptowalny sposób. Wielomiany Czebyszewa w praktyce okazało się 

niezwykle dobrym przybliżeniem najbardziej optymalnego wielomianu, dlatego przedstawiłem go 

tutaj. Innymi słowy, wielomian Czebyszewa jest najprostszym sposobem uzyskania najbliższego 

przybliżenia do najlepszego przybliżenia. 

Przybliżenia Minimax 

Przybliżenie Czebyszewa otworzyło oczy na fakt, że minimalizacja łącznej sumy błędów nie była tak 

naprawdę najlepszą miarą. Jeśli pomyślisz o analizie błędu na wielomianie Czebyszewa, możesz 

oczywiście stwierdzić, że jeszcze lepszą techniką aproksymacji byłoby zminimalizowanie 

maksymalnego błędu. To jest cała idea przybliżenia Minimax. Jeśli możesz zminimalizować błąd 

maksymalny, z powodzeniem znajdziesz wielomian, dla którego możesz powiedzieć, że błąd nie jest 

większy niż x i gdzie ten maksymalny błąd x jest tak mały, jak może być na całej krzywej. Warunki 

potrzebne do rozwiązania tej zagadki wynikają z twierdzenia, które sam Chebyshev przedstawił. 

Twierdzenie to stwierdza, że gdy wielomian aproksymacyjny stopnia n jest taki, że maksymalny błąd 

jest zminimalizowany, jego funkcja błędu ma (n + 1) węzły o (n + 2) lokalnych maksimach, z których 

wszystkie mają tę samą wartość. Innymi słowy, maksymalny błąd wielomianu pojawia się (n + 2) razy 

na krzywej błędu, a wszystkie maksima wyrażają ten sam błąd. Jeśli spojrzeć na ostatnie przybliżenie 



Czebyszewa, widać, że nie jest to tak dalekie od tego przybliżenia, ponieważ wszystkie jego maksima 

pojawiają się prawie na równej wysokości - ale nie dokładnie, z powodu ograniczeń, których 

wielomianowe warunki nakładają na ostatni wielomian. Nie da się uzyskać najlepszego przybliżenia za 

pomocą wielomianu Czebyszewa, podobnego do tego, co widzieliście z różnicą między purystyczną 

metodą najmniejszych kwadratów a wielomianem Legendre'a. Jedynym problemem z wielomianem 

Minimax jest to, że nie jest to łatwe do obliczenia. Z tego, co wysunięto do tej pory, masz wystarczająco 

dużo informacji, aby napisać cały zestaw równań, z którymi będziesz musiał pracować. Pozostańmy 

przy przykładzie ex. Z geometrycznego punktu widzenia można łatwo zauważyć, że wystąpi 

maksymalny błąd zarówno na początku zakresu, jak i na końcu zakresu. (Tak było w przypadku każdego 

zbliżenia, jakie dotychczas wykonałeś, dowód na to nie pomoże ci zrozumieć niczego ważnego dla 

rozwoju gry, więc po prostu weź ten fakt jako podany.) Ponieważ przybliżasz się do drugiego stopnia 

wielomian, zgodnie z twierdzeniem Czebyszewa, powinieneś mieć trzy węzły i cztery maksima. Z 

twojego wcześniejszego doświadczenia w przybliżeniu możesz również zauważyć, że wielomiany idą 

od maksimum do minimum; to również ma sens, jeśli myślisz trochę o dystrybucji. Matematycznie 

mówiąc, oznacza to, że masz następujące: 

 

Niestety, nie osiągniesz daleko z sześcioma niewiadomymi i czterema równaniami; ty potrzebuje co 

najmniej dwóch dodatkowych równań. Równania, które napisałeś, wyrażają fakt, że przy {0, x, y, 1} 

twoja funkcja błędu jest wyrównana. Nie mówi, że błąd jest ekstremum, więc jeśli dodasz tam 

dodatkowe informacje (pochodna = 0), otrzymasz dwa dodatkowe równania: 

 

Sześć liniowo niezależnych równań z sześcioma nieznanymi {a, b, c, x, y, E} sugeruje, że powinno mieć 

jedno unikalne rozwiązanie. Problem w tym momencie polega na określeniu samego rozwiązania. 

Widzieliście, jak można użyć iteracyjnych metod do rozwiązania równania, a wielomian Minimax jest 

tego dobrym przykładem. Iteracyjne kroki w celu znalezienia współczynnika Minimax są nieco uciążliwe 

do obliczenia, a to dość długi proces - zwłaszcza jeśli robisz to ręcznie. Algorytm Remeza, który 

wykonuje brudną robotę, wygląda następująco: 

1. Wybierz początkowe odgadnięcie maksymalnych lokalizacji, oznaczonych xi. 

2. Znaleźć wartości dla współczynnika oznaczonego ai dla układu liniowego g (x)- f (x) = (-1)iE. 



3. Jeśli błąd E jest zadowalający, zatrzymaj się. W przeciwnym razie znajdź maksimum xi+1, i potraktuj 

to jako swoje nowe przypuszczenie i pętlę. 

Aby to zilustrować, użyję tego samego przykładu, który był wcześniej używany. Po pierwsze, możesz 

wybierać {a, b, c} z aproksymacji Czebyszewa, przejdź od razu do kroku 3 i obliczyć ekstremum. 

Następnie musisz znaleźć korzenie pochodnej ogólnego równania. Możesz to zrobić za pomocą 

technik, które widziałeś w rozdziale 1, lub użyć technik, które zobaczyłeś w tym rozdziale, aby przybliżyć 

przybliżenie korzenia równania. Wybór należy do Ciebie, ale w tym przypadku ogranicza Cię fakt, że 

równanie nie jest wielomianem. Tak więc jest to iteratywna metoda. Gdy masz te wartości, możesz 

ponownie uruchomić pętlę, aż osiągniesz zadowalający poziom. Zobaczmy, co to oznacza 

matematycznie: 

 

Wiesz z wcześniejszego doświadczenia, że granice 0 i 1, będą miały dwa maksima, więc nie ma sensu 

obliczyć ich wartości. W rzeczywistości nie jest to możliwe z tą formułą, ponieważ są one maksymalne 

tylko wtedy, gdy funkcja jest ograniczona między [0, 1]. Załóżmy, że zaczynasz od początkowego 

odgadnięcia 0 (co nie jest najmądrzejszym przypuszczeniem, ponieważ już rysowałeś krzywą dla 

prymitywu tej funkcji i mógłbyś przedstawić lepsze wizualne domysły, ale mimo wszystko, weźmy 0). 

Wartości, które uzyskasz dla x, wynoszą {0,2061, 0,2563, 0,2604}. Ponieważ f (x) jest bardzo blisko 

paraboli, możesz podstawić wartość 1, aby uzyskać drugi root. Wartości, które uzyskasz dla x, wynoszą 

{0,8301, 0,7693, 0,7606, 0,7604}. Oznacza to, że skrajne znajdują się w punkcie x = {0, 0.2604, 0.7604, 

1}. Możesz teraz podstawić te wartości do pierwszego równania, aby obliczyć nowy współczynnik: 

 

Rozwiązanie układu liniowego daje rozwiązanie {a, b, c, E} = {0,8460272118, 0,8547425724, 

1,008756022, 0,008756022}. Ten czterokropek nadal nie jest najbardziej optymalnym zbiorem 

wartości; będziesz musiał uruchomić algorytm jeszcze kilka razy, zanim uzyskasz najbardziej efektywne 

współczynniki, które wynoszą {a, b, c, E} = {0,8360273888, 0,8547499232, 1,008752258, 0,008752258}. 

Analiza błędów 

Jeśli porównasz błąd z maksymalnym błędem Czebyszewa, zauważysz, że naprawdę poprawiłeś 

rozwiązanie Czebyszewa. W sumie można jednak powiedzieć, że przybliżenie Chebysheva jest bliskie 

najbardziej optymalnemu przypadkowi, przybliżeniu Minimax, jak pokazano na rys. 12.23, 



 

 oraz błędowi aproksymacji Minimax, pokazanemu na rysunku 12.24. 

 

Wielomian Minimax jest znany jako Święty Graal wielomianowej aproksymacji, słusznie. Jedną z rzeczy, 

o której musisz pamiętać, to, że obliczasz przybliżenia, jednak w twoim przypadku nie jesteś 

zainteresowany uzyskaniem najlepszego przybliżenia dla danego stopnia wielomianu, ale raczej w 

uzyskaniu najlepszego wielomianu możliwego dla najmniej złożonego obliczenia. . Jeśli więc 

jakakolwiek inna złożoność wielomianu (na przykład seria Taylora) kończy się mniejszą kosztownością 

obliczeniową niż równie dokładny wielomian Minimax o mniejszej stopniach, przybliżenie Minimaxa 

nie jest najlepszym narzędziem. 

Przybliżenie odcinkowe 

Zasadą jest, że im większy jest zakres aproksymacji, tym gorsze przybliżenie staje się. Z tego powodu 

zawsze powinieneś robić wszystko, aby znaleźć specjalne związki w swojej funkcji, co sprawia, że zakres 

przybliżenia jest tak mały, jak to tylko możliwe. Może być nawet korzystne, aby czasami przeciąć krzywą 



na dwie oddzielne części i zindywidualizować każdą z nich osobno. Aby uzyskać więcej informacji, 

zobacz część 21, która opisuje wiele typowych funkcji i próbuje je przybliżać w sposób częściowy, aby 

uzyskać najlepsze i najszybsze przybliżenia. 

Wieloczynnikowa funkcja aproksymacji 

Poprzednie funkcje, którymi się zajmowałeś, dotyczyły tylko jednej zmiennej. Można zatem słusznie 

zapytać, co się stanie, jeśli przejdziesz do 3D, a twoje równania przyjmą teraz dwa parametry 

wejściowe? Okazuje się, że nadal można przybliżać powierzchnię lub jakąkolwiek funkcję wyższego 

rzędu w taki sam sposób, jak w przypadku funkcji pojedynczej zmiennej. Jedyna różnica polega na tym, 

że musisz teraz uwzględnić więcej współczynników i nieco inną funkcję wielomianową, aby się 

zintegrować. Istnieją dwa rodzaje wielomianów, z których jeden jest bardziej dokładny niż drugi, ale 

ma nieco wyższą cenę. Pierwszy rodzaj wielomianu jest niczym innym jak dodatkiem dwóch 

wielomianów (jeden jako funkcja x, a drugi jako funkcja y), podczas gdy drugi rozważa x pomnożony 

przez y i podobnie z funkcjami wyższego rzędu. Wyrażone matematycznie, dwa typy są następujące: 

 

Drugie równanie może być trochę bardziej kłopotliwe, ale generalnie, jeśli używasz różnicowania do 

przodu, powinieneś być w stanie go szybko obliczyć. Ponieważ masz dwie zmienne do zabawy, musisz 

obliczyć podwójną całkę dla x i y. Zamiast minimalizować obszar, minimalizujesz objętość. Ostatni krok 

jest dokładnie taki sam; musisz obliczyć pochodne każdego czynnika, aby zminimalizować odległość. 

Przyjrzyjmy się przykładowi. Rozważmy równanie 3D f (x, y) = sin(x) + cos(y), zilustrowane na rysunku 

12.25, 

 

 

z metodą najmniejszych kwadratów zastosowaną do zakresu [??,?] Iz przybliżonym wielomianem f(x,y) 

= a bx + cy + dx2 + ey2 + fx3 + gy3 + hx3 + iy3 

 



 

Za pomocą pochodnych otrzymujesz układ liniowy dziewięciu równań z dziewięcioma niewiadomymi, 

reprezentowany przez następującą macierz: 

 

Ostatecznie, rozwiązanie, które dostajesz w porządku alfabetycznym zmiennej, to {1,22815034433, 

0,856983327795, 0, 0,? 0,664912463546,? 0,093387697283, 0, 0, 0,049242014837}, co zilustrowano 

na rysunku 12.26. 

 

Analiza błędów 

Jak należy się spodziewać, błąd na powierzchni takiej jak na rysunku 12.27  



 

jest wielokrotnie większy niż błąd na prostej krzywej. Dzieje się tak, ponieważ rozpiętość na 

powierzchni jest o wiele większa niż rozpiętość prostej funkcji. Generalnie można uzyskać lepsze 

przybliżenia, stosując przybliżenie w obliczeniach powierzchni. Więc na przykład można by przybliżać 

grzech i cos oddzielnie, zamiast rozważać ich kombinację jako powierzchnię. To przyniesie o wiele 

bardziej precyzyjne wyniki, ale nie zawsze jest to takie proste. Wiele razy nie potrzebujesz wymagającej 

dokładności dla powierzchni i prawdopodobnie akceptujesz funkcję z dużym błędem. W tym przypadku 

przybliżenie powierzchni staje się o wiele bardziej interesujące niż aproksymacja podfunkcji, jak 

zasugerowano powyżej. To niekończący się balans: potrzebujesz dużej dokładności, czy potrzebujesz 

dużej prędkości? Jako ostatnia uwaga można również łatwo przybliżać równania parametryczne, 

ponieważ równania parametryczne są niczym innym, jak zbiorem funkcji, co oznacza, że metody te 

łatwo odnoszą się do tego zbioru równań.  

 


