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1 Innledning

Dette lille notatet tar for seg primitiv plotting av funksjoner og visualisering
av Newtons metode ved hjelp av Java-klassen PlotDisplayer. Merk at denne
klassen ikke p̊a noen m̊ate tar m̊al av seg å være hverken robust eller avansert,
men den lar deg iallefall lage enkle plott.

2 Generering av plottepunkter

Vi skal først ta for oss plotting av en funksjon. Vi tenker oss at vi har gitt en
funksjon f definert p̊a et intervall [a, b], og vi ønsker å lage en grafisk framstilling
av funksjonen i for eksempel Java. For å f̊a fram et plott i et vindu p̊a skjermen
trenger vi først å tenke over dette fra et matematisk synspunkt før vi s̊a oversetter
matematikken til Java-kode.

N̊ar vi skal plotte en funksjon er alt vi gjør å trekke rette linjestykker mellom
punkter som ligger p̊a grafen til f . Matematisk sett er derfor den grunnleggende
utfordringen å beregne et passende sett med punkter p̊a grafen til f slik at vi f̊ar et
godt bilde av funksjonen. For å gjøre dette kan vi velge mellom to ulike strategier.
Den ene er å forsøke å være intelligent og plassere plottepunktene slik at vi ikke
trenger s̊a mange punkter, den andre er å plassere et større antall punkter jevnt
utover intervallet [a, b]. Mathematica bruker den første strategien og forsøker å
generere plottepunkter slik at vinkelen mellom et linjesegment og det neste alltid
er mindre enn en toleranse som brukeren kan kontrollere, se figur 1. Ulempen
med denne framgangsm̊aten er at algoritmen for å finne gode plottepunkter ikke
er helt enkel. Vi vil derfor bruke den andre framgangsm̊aten og fordele et fast
antall punkter jevnt utover plotteomr̊adet.

La oss kalle antallet plottpunkter vi skal bruke k (dette tallet m̊a enten leses
inn eller velges p̊a forh̊and). Oppgaven v̊ar g̊ar da ut p̊a å fordele disse punktene
jevnt i intervallet [a, b]. Det er da rimelig å velge første punkt som a og siste
som b og s̊a fordele de k − 2 resterende jevnt i det indre av intervallet. Dette
betyr at vi skal dele opp [a, b] i k − 1 delintervallter som dermed vil ha bredde
h = (b−a)/(k−1). De k punktene vil da være x0 = a, x1 = a+h, x2 = a+2h, og
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Figur 1. Plot av polynomet f(x) = x2 − 2 i (a) og punktene som er brukt (b).

generelt xi = a+ i h for i = 0, 1, . . . , k− 1. For hver slik x-verdi vil vi s̊a beregne
en funksjonsverdi som vi ogs̊a tar vare p̊a. Med pseudokode kan dette uttrykkes
som

h = (b-a)/(k-1);
for (i=0; i<k; i++)
{
x[i] = a + i*h;
y[i] = f(x[i]);

}

Etter at denne kodebiten er utført vil de to arrayene x og y av lengde k inneholde
koordinatene til de k plottepunktene. For å f̊a tegnet opp grafen trenger vi n̊a
bare å tegne rette linjer mellom disse punktene. Før vi ser hvordan vi kan gjøre
dette skal vi se p̊a en litt annen (og d̊arligere) m̊ate å organisere genereringen av
plottepunktene p̊a.

2.1 En alternativ metode for å generere plottepunkter

P̊a forelesning 28/10 viste jeg en annen, men ekvivalent m̊ate å generere plot-
tepunktene p̊a. Utgangspunktet er at vi uansett trenger en løkke som genererer
alle heltallene i intervallet [0, k − 1] siden dette er indeksene vi bruker som ad-
dresser inn i arrayene v̊are. Dette gir k tall jevnt fordelt i intervallet [0, k − 1],
mens vi trenger k punkter jevnt fordelt i intervallet [a, b]. Hvis vi lager en lineær
funksjon som avbilder intervallet [0, k−1] p̊a intervallet [a, b] vil vi f̊a til dette, se
figur 2. Denne funksjonen er p̊a formen p1(x) = c0 + c1x med to frie parametre,
og vi kan derfor legge p̊a de to betingelsene p1(0) = a og p1(k − 1) = b. Dette
gir p1(x) = a + x(b − a)/(k − 1). Vi kan dermed generere plottepunktene ved å
beregne

xi = a + i(b− a)/(k − 1), for i = 0, 1, . . . , k − 1.
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Figur 2. Den rette linja p1(x) = a+x(b−a)/(k−1) og avbildning av jevnt fordelte punkter i intervallet

[0, k − 1] over p̊a intervallet [a, b].

Siden h = (b − a)/(k − 1) gjenkjenner vi dette som en annen versjon av bereg-
ningene vi gjorde over.

3 Tegning av linjene i Java

N̊ar punktene som definerer linjestykkene i plottet er beregnet, gjenst̊ar det bare
å tegne ut linjestykkene. For å gjøre dette i Java m̊a vi først definere et vindu
av passende størrelse og fortelle hvilket utsnitt av koordinatsystemet vi ønsker
å vise fram i vinduet. Hvis vi bruker klassen PlotDisplayer (som du finner
p̊a hjemmesida til MAT-INF 1100) f̊ar vi et primitivt verktøy for å gjøre dette.
Pass p̊a at fila der denne klassen er lagret ligger p̊a det samme omr̊adet som
plotteprogrammet ditt. Vi kan da definere plottevinduet ved å si

plot = new PlotDisplayer(width, height,
xMin, yMin,
xMax, yMax,
xGrid, yGrid,
windowName);

Her er width og height variable av typen int som angir bredden og høyden av
vinduet i piksler, mens xMin, yMin, xMax og yMax er double-variable som angir
henholdsvis nedre venstre og øvre høyre hjørne av det utsnittet av planet som
vi ønsker å vise fram i plottet v̊art. Hvis vi tar som eksempel at vi skal plotte
funksjonen f(x) = x2− 2 p̊a intervallet [−2, 2] s̊a vil vi sette xMin=-2 og xMax=2.
Vi ser ogs̊a at p̊a dette intervallet vil verdiene til f(x) ogs̊a variere i intervallet
[−2, 2], s̊a det er fornuftig å bruke yMin=-2 og yMax=2. Variablene xGrid og yGrid
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angir hvor ofte vi skal sette merker p̊a aksene mens navnet som kommer øverst i
rammen p̊a vinduet er gitt i String-variabelen windowName.

Med kallet over f̊ar vi definert et PlotDisplayer-vindu som vi kan plotte i og
som er lagret i variabelen plot. I dette vinduet kan vi s̊a tegne ut linjene v̊are.
Men før vi gjør det kan vi be om å f̊a tall p̊a aksene v̊are ved å si

plot.setDrawNumbers(true,java.awt.Color.black);

N̊ar dette er gjort kan vi tegne ut linjene med kallet

plot.addPlot(x, y, java.awt.Color.red, "eksempel");

Dette vil føre til at alle punktene som ligger i variablene x og y vil bli tegnet
ut forbundet med rette linjer mellom nabopunkter. Legg spesielt merke til at
det er viktig at arrayene er helt fyllt opp. Hvis ikke risikerer vi at det ligger
noen merkelige verdier mot slutten som gjør at linjestykkene g̊ar berserk. Tredje
parameter angir at vi skal tegne i rødt (her kan du selvsagt bruke andre farver).
I tillegg til at plottet blir tegnet i et vindu, blir ogs̊a informasjonen lagret p̊a fila
med navn gitt som siste parameter til addPlot. Hvis vi ønsker kan vi tegne ut
flere linjer ved å bruke addPlot flere ganger.

4 Noen flere tips

Utgangspunktet for å plotte er en funksjon f og dens definisjonsomr̊ade [a, b].
Vi ser dermed at variabelen xMin er gitt ved a mens variabelen xMax er gitt
ved b. Variablene yMin og yMax trenger vi ikke oppgi, det er mye bedre å regne
dem ut samtidig som vi beregner plottepunktene. Det oppn̊ar vi ved å endre
beregningsløkka til

h = (b-a)/(k-1);
yMin = yMax = f(a);
for (i=0; i<k; i++)
{
x[i] = a + i*h;
y[i] = f(x[i]);
yMin = Math.min(yMin, y[i]);
yMax = Math.min(yMax,y[i]);

}

Denne koden kan vi bruke direkte om f er gitt ved en metode, for eksempel

public static double f(double t)
{

return(t*t-2);
}
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hvis f(x) = x2 − 2.
Koden som er vist her kan med fordel legges inn i en egen metode plotFunction

som genererer plottepunktene basert p̊a den gitte funksjonen f , intervallet [a, b]
og antall punkter k.

5 Visualisering av Newtons metode

For å visualisere Newtons metode m̊a vi først se hvilke linjestykker som vi skal
tegne. Vi husker at Newtons metode best̊ar i å beregne følgen

xn = xn−1 − f(xn−1)/f ′(xn−1), n = 1, . . . ,

der x0 er en gitt startverdi. Hvis vi ser p̊a visualiseringen av Newtons metode i
kompendiet s̊a ser vi at denne best̊ar i å trekke rette linjer som forbinder punktene

(x0, 0) →
(
x0, f(x0)

)
→ (x1, 0) →

(
x1, f(x1)

)
→ (x2, 0) · · ·

Siden vi bare skal visualisere Newtons metode gjør vi et passende antall iterasjoner
uten å teste p̊a konvergens. Hvis metoden konvergerer gjør den det vanligvis raskt
slik at linjene v̊are fort krymper til punktet vi konvergerer mot. Legg merke til
at vi produserer to plottepunkter for hver iterasjon i Newtons metode. Vi lagrer
punktene i de to arrayene xn og yn.

Vi bruker funksjonen f(x) = x2− 2 p̊a intervallet [0, 2] som eksempel, utfører
5 iterasjoner med x0 = 0.6, og genererer punktene med koden

z = 0.6;
xn[0] = z; yn[0] = 0;
ip = 0;
for (i=0; i<5; i++)

{
ip++;
xn[ip] = z; yn[ip] = f(z);
ip++;
z = z - f(z)/df(z);
xn[ip] = z; yn[ip] = 0;

}

Her har vi antatt at den deriverte til f er definert i en metode p̊a samme m̊ate
som f . Siden vi bare genererer et endelig antall ledd i følgen trenger vi ikke ta
vare p̊a forrige ledd n̊ar vi beregner et nytt, s̊a vi greier oss med en variabel z for
å generere følgen s̊a lenge vi lagrer unna punktene vi skal plotte i xn og yn.

Hvor lange m̊a xn og yn være? Hvis vi bruker 5 iterasjoner som her (vi burde
nok bruke en egen variabel til å angi antallet) ser vi at vi genererer totalt 11
punkter. Til slutt tegner vi ut p̊a skjermen med kallet
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plot.addPlot(xn, yn, java.awt.Color.blue, "eksempel");

En fullstendig versjon av eksempelet som er brukt her finner du p̊a hjemmesida
til MAT-INF 1100.

6 Utskrift p̊a papir

Som nevnt tidligere vil plotteinformasjonen ogs̊a bli lagt ut p̊a fila med navn
eksempel.gnuplott. Hvis du etterp̊a gir kommandoen

gnuplott eksempel.gnuplott > eksempel.eps

vil plotteinformsasjonen bli konvertert til Postscript og lagt ut p̊a fila eksempel.eps
som kan skrives ut med print-kommandoen (p̊a maskiner med Ifi-oppsett).
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