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Extrapolatie volgens het Richardson-Romberg prinoipe

Literatuurstudie en twee algemeen bruikbare procedures

G.W. Veltkamp

Inleiding

Di t rapport bevat twee min of meer onafhankelijke delen:

1. een enigszins bijgewerkte syllabus van een in 1967 gehouden voordracht

gebaseerd op een aantal toen recente publicaties,

II. beschrijving en tekst van twee algemene extrapolatieprocedures, een voor

scalaire en een voor veotoriele grootheden.
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I. Recente toepassingen van het Richardson-Romberg principe

1. mle iding

Zij Teen te berekenen grootheid (scalar, vector), gedefinieerd ala oplos

sing van een infinitesimaal probleem. Zij T(h) een benadering voar T, ver

kregen met een discreet proces dat uitgevoerd kan worden voor waarden van

een staplengte h uiteen interval 0 < h ~ h •o
Veronderstel dat

met

a < y 1 < y2 < ••• < Yp ,+1 •

We veronderstellen verder dat de coefficienten 't
1
,'t'2"" onbekend, :maar dat

de exponenten 1
1

,Y
2

, ... bekend zijn. Dan kunnen we proberen een aantal bere

kende waarden T(ho),T(h,), ••• ,T(h.k:) "aan te passen" bij de formule (1) en

hierdoor een benadering voor T te vinden.

Bij het "klassieke" Romberg proces (Bauer, Rutishauser, Stiefel (1963» be

nadert men integralen

b

T = ff(X)dX
a

door trapeziumsommen

N
T(h) = E" hf(~) ,

n=o

waarin h := (b - a)/N, x == a +nh. Ala f voldoende glad is dan geldt voor T(h)n
inderdaad een asymptotische formule van de vorm (1) met y. == 2j. Men neemt

nu ~ == 2-k (b - a), k ,== 0,1, ••• en na de berekening van J

bepaalt men de geextrapoleerde waarden

-Ie-m'1:- ::::;:
ill

22m ~-m+1 _ ~-m
m-1 m-1

m == 1,2, ••• ,k •

De verwachting is dat T~ snel naar T convergeert.
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Het onderzoek van de laatste jaren heeft zich gericht op:

a) a~gemenere extrapolatieschema's,

b) convergentie en asymptotisch gedrag van de geextrapoleerde waarden,

c) het bepalen van het asymptotisch gedrag als h'" °van bekende processen

uit de numerieke wiskunde,

d) het zoeken van processen met zo groot mogelijke inf(Y'+
1

- y.) (als regel
2 ,J J

met y. =: 2j, dus een ontwikkeling naar machten van h ).
J

2. Extrapolatie algor!tmen

2. 1. Polynoom extrapolatie ala Yj jy

Stel y. =: jy.
J

Hebben we waarden T(ho),T(h1), ••• ,T(~) berekend, dan kunnen we voor aHe i

en m met i ,;;a. 0, m~ 0, i +m E;; keen m-graadspolynoom in hY

#-(h)
m

m
=: E

j==o

bepalen dat de functie T(h) interpoleert in de ateunpunten h. ,h. + , •.• ,h . ......,.
~ ~ 1 ~ '"111

De bijbehorende benadering voor T is dan

De polynomen ~ zouden berekend kunnen worden volgens Neville

~(h) == T(h) ,

(hy - h~ )pi (h) - (hY- h~)pi+1 (h)
pi (h) == __--=-:1.irn.:.::.........;m::.-....:1~ --=J.---:m:;.-...:.1_

m h Y -hY
i i-tm

waaruit voIgt

( )
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waarin

fi =(-.:L)'Y .
m hi-rm

Het is dus niet nodig om de polynomen pi(h) expliciet uit te rekenen.m

Men rangschikt de waarden Ti in het onderstaande schema waarvan de getallen
ill

in lexicografische volgorde berekend kunnen worden

. . " . . .

. . .
· . . . . . . . · · · · · · · ·

Ti -lm-1 Ti -lm-2
• . • · Ti +1 Ti . . . · · · · · · · ·0 1 m-2 m-1

Ti-lm Ti -rm-1 . . . · Ti -t2 Ti +1 Ti · · · · • · · ·0 1 m-2 m-1 m

2.2. Rationale extrapolatie als y. = jy
J

Het is in het algemeen ook mogelijk om bij gegeven T~, ••• , T~ -1m en voorge

schreven 1, (0 "5i,'; J, < m) een rationale functie

J, •

I: a .hJY
j=o J

= m-.t
I: b.hjy

j=o J

te bepalen die T(h) interpoleert in h., ••• ,h. •
1 ~+m

Stoer (1961) geeft hiervoor een eenvoudige algoritme. Voor het geval

,t == ill .;.. 2 heeft de algoritme weer de vorm (2), nu echter met

h Ti Ti+1. (~'Y -f~ = --!.... m-1 m-2
m hi Ti +1 _ Ti+1

m-1 m-2

en als start T:, = 0, ~ = T(hi ) (zie Bulirsch en Stoer (1964), (19~6 b»).

Voor' .£ = (m + 1) : 2 gelden dezelfde formules, als start moeten we r = 00
-1

nemen.
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2. ;: ~ Opmerkingen

a) Voor het geval van willekeurige bekende exponenten Y1'Y , ••. , doch
. 2

h = ex J b (0 < ex < 1), is polynoom extrapolatie ook eenvoudig uit te 'lOeo
ren (Bulirsoh en Stoer (1964».

b) Bij het berekenen van integralen is het van belang dat de verhoudingen

h ./h. rationaal met kleine teller en noemer zijn. Want men kan dan meer-
J ~

malen gebruik maken van dezelfde waarden van de integrand. Bij andere

toepassingen (differentiaalvergelijkingen, integraalvergelijkingen) is

dft argument veel mindel" sterk.

Anderzijds is het gunstig ala de rij {h.} slechta langzaam naar 0 gaat
~

omdat dan een redelijk aantal waarden T(h.) verkregen kan worden voordat
J.

h. zo klein is dat de berekening van T(h.) excessief tijdrovend wordt.
J. ~

Het blijkt evenwel (zie 3.) dat het voor de numerieke stabiliteit van het

proces nodig is dat hi +1/hi "" a < 1. De harmonische rij hi := ho/(i + 1)

is due uitgesloten. Voor processen, waarbij een asymptotische ontwikke

ling naar machten van h2 bestaat, is een redelijk compromis tUBsen aIle

overwegingen de rij bepaald door

ho/hi = 1,2,3,4,6,8,12, •••

(dus, behalve in het begin, arwisselend quinten en aarten).

c) Uit het formularium blijkt dat zowel voor polynoom extrapolatie ala voor

rationale extrapolatie het volgende geldt. Ala van het schema op pag. 4

de rij beginnend met ~-tm-1 bekend is, dan kan na berekening van T(hi-tm)

de rij beginnend met T~-tm eenvoudig recursief berekend worden.

u) Door zoveel mogelijk met differenties van T-waarden te werken kan men de

invloed van afrondingsfouten tijdens de uitvoering van de algoritme tot

een minimum beperken.

5. Convergentie van extrapolatie schema's

Van be lang is

a) convergentie (zij het misschien langzaam) voor funoties T(ll) waarvoor

lim T(h) = T,
11 .t. 0

b) numerieke stabiliteit,

c) sneIle oonvergentie ala T(h) een asymptotische ontwikkeling V&'1 de vorm

(1) heeft.
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3.1. Pol:moom extrapolatie, Yj =: jy

Riel' geldt

Stelling 1 (Bauer, Rutishauser, Stiefel (1963), Bulirsch (1964), Bu.lirsch

en Stoer (1964), Gragg (1963), (1965».
Als lim T(h) = T en voor aIle j h.+ /h. ~ a < 1, dan geldt

h~o . J 1 J

a)

b) lim Ti = T(O) , uniform voor i ;;lo 0 en m;;;' O.. mJ.;.m"'co

Hierin is 0 (a)
m

De uitspraak: a) garandeert de nuIOOrie~e stabiliteit: als T(hj ) vervangen

wordt door T(h.) + 0 ., dan verandert TJ. met niet meer dan
J J , m

co 1 + o:j
Natuurlijk is 0 (0:) < 0 (a) := n

m co j= 1 1 _ o:j

Enkele wa.a.rden van 0co(O:) zijn

0.25
1.97

0·75
1730

Hieruit blijkt dat voor Y = 1 nog redelijke stabiliteit aanwezig is indien
J.

hi+/hi E; i, en voor Y = 2 indien hi+/hi =eo; 2 2.

De uitspraak b) bevestigt convergentie naar T indien de rij index i +m naar

co gaat, uniform op de rijen. Met name geldt dus

lim T; :::: T (convergentie lange de m-de kolom),
i-co

lim Ti
:::: T (convergentie lange de i-de diagonaal).

m....co m
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~aolling 2 (Bulirl..wh en ~HoeI' (1964), Gragg (1965».

Ala T(h) de aaymptotische ontwikkeling (1) met p> m heeft en voor alle j

h,+ Ih, < ex < 1 is, dan geldt
J 1 J

T
k

-
m

== T + (-1 )m(lL •••• • h. ?[.. 1 + O(lLY )J,m -l{-m -l{ m+ -l{-m (k .... 00) •

Deze stelling beschrijft het asymptotische gedrag van de m-de kolom. Ala

h j :;;: ex j ho ' dan is de convergentie lineair met asymptotische convergentie

factor ex (m+1 )y•

Stelling 3 (Gragg (1965».

Als T(h) de asymptotiache ontwikkeling (1) met p ~m heeft en h
j
+

1
/h

j
~ ex < 1,

dan is er een functie E (ex) zodanig dat voor aIle ,e en k met m ~ ,e ~ k
m

Deze stelling beschrijft onder andere het convergentiegedrag langs de i-de

diagonaal (neem ,e "" k - i, i vast, k - 00). Voor iedere m is dit asymptotisch

minstene zo anel als de convergentie langs de m-de kolom, zoals blijkt door

vergelijking met stelling 2.

Bij nog sterkere eisen voor T(h) (bv. analyticiteit) geldt dat de diagonalen

superlineair convergeren, d.w.z., er beataan constanten Km, zodanig dat

met lim K = 0 •mm....ClO

Ala regel is een veilig criterium om met de erlrapolatie te atoppen, dat

Bulirsch en Stoar (1966 b) merken op dat (ala r(h) een asymptotische ontwik

keling heeft), de rijen Ti en ui := 2Ti +
1

- Ti beide op de duur monotoon
m m m m

naar T(0) convergeren ale i - ClO en weI van verschillende kanten. ZeUs geldt

Hierop lean een convergentie criterium gebaseerd worden. Voor details betref

fende de implementatie zie men ook Bulirech en Stoer (1967).
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3.2~ Andere gevallen

Voor polynoom extrapolatie in het geval dat de yls willekeurig z~Jn, doch

hj :: ajho ' gelden stellingen analoog aan stelling 1 en 2 (Bulirsch en Stoer

(1964».

Voor rationale extrapolatie gelden stelling 1 en 2 ook (Bulirsch en Stoer

(1964), Gragg (1965», zij het dat uitzonderingsgevallen, waarin noemers nul

worden, voor kunnen komen.

Bulirsch en Stoer propageren sterk rationale extrapolatie met tellergraad

..e :: m 7- 2. Dit convergeert in hun voorbeelden sneller dan k::: 0 (polynoom ex

trapolatie) of k::: m. Er zijn echter ook voorbeelden van het tegendeel. Bij

..e ::: m + 2 zijn de extrapolatie resultaten in de oneven kolommen niet invari

ant tegen tra.nslatie van de T-waarden (overgang T~ - T~ + n). Dit is esthe

tisch niet geheel bevredigend. Bij .e ::: (m + 1) + 2 is dit bezwaa:r opgeheven.

4. As:ymptotische ontwikkelingen voor T(h)

Voor de trapeziumregel voIgt het bestaan van een asymptotische ontwikkeling

(1) naar machten van h2 direct uit de sommatieformule van Euler-~~laurin

(zie bv. Bauer, Rutishauser, Stiefel (1963), Bulirsch (1964». Bulirsch en

Stoer (1967) geven een uitgewerkte Algol-procedure voor numerieke integratie

door rationale extrapolatie van resultaten Van de trapeziumregel.

Vaal' andere numerieke processen zijn de strenge bewijzen van het bestaan van

asymptotische ontwikkelingen aIle van recente datum. Het algemene patroon

van deze bewijzen is ala voIgt. Veronderstel dat een infinitesimale operator

door een schaar discrete operatoren (met h als schaarparameter) zodanig be

naderd wordt dat Vaal' nette functies de locale afbreek£out van deze benade

ring een asymptotische ontwikkeling naar machten van hY heeft. Dit is veelal

het geval. Indien nu de discrete algoritme convergent en stabiel is (in de

zin van lax, Hull en Luxemburg, Dahl~ist e.a.) dan kan bewezen worden dat

ook de globale afbreekfout een asymptotische ontwikkeling r~ar machten van

hY bezit.

Het verband tussen locale en globale discretisatiefout bij beginwaardepro

blemen voor gewone differentiaalvergelijkingen is, aansluitend op het werk

van DahlqUist en Henrioi, grondig onderzocht door Gragg (1963). Hij toont

aan dat er (oak bij niet-lineaire vergelijkingen) ontwikkelingen naar mach

ten van h zijn bij alle RuiJ.ge Ifutta methoden en bij stabiele multistepmet:bu

den, mits natuurlijk het rechterlid f(t,y) van de differentiaalvergelijking

voldoende vaak differentieerbaar naar y is.
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Stetter (1965) voert het bovengenoemde algemene programma uit voor niet-li

neaire operatoren in Banach ruimten. Ale voorbeelden worden behandeld begin

en randwaardeproblemen bij gewone en partiele differentiaalvergelijkingen,

integraalvergelijk;ingen, algemenere functionaalvergelijkingen.

5. Discrete processen met een h
2

-ontwikkeling

Gragg (1965) heeft gezocht naar discretiseringen van beginwaardeproblemen

waax voor de globale afbreekfout een asymptotische ontwikkeling naar machten
2

van h geldt.

De belangrijkste resultaten zijn:

a.) Voor een eerate orde stelael

*" = f(t,y) ,

yea) = s ,

a<t<b

levert het trapeziumprocea

h ::; (b - a)/N ,

Yo = s ,

Yn+1 = Yn + ih [f( tn'Yn) +f( t n +1,yn+1 )], 0 ~ n ~ N - 1 , (4)

een benadering T(h) voor de waarde y(b) van de exacte oplossing in t = b

die een asymptotische ontwikkeling naax machten van h
2

bezit. Voorwaarde

is dat Yn +
1

zeer nauwkeurig aan (4) voldoet. Dit beperkt de bruikbaarheid

van dit proces vrijwel tot lineaire vergelijkingen. Maar daar is bet pro

ces dan ook zeer aantrekkelijk in verband met de onbeperkte stabiliteit

van de trapeziumregel voor het geval dat ~~ eigenwaarden met sterk ne

gatief reeel deel heeft.

b) De volgende modificatie van de midpoint rule is geschikt voor niet-line

aire eerate orde atelsels (3).

Zij N~.

h = (b - a)/N , t =a+nh,n

Y :=: So
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Ook hier heeft T(h) ala benadering voor y(b) een asymptotische ontwikke

ling naar m.achten van h2
•

De rij {Yn} is zwak instabiel ala ~~ < 0, de waarde T(h) echter niet.

c) Voor speciale tweede orde stelsels

a<t<b

yea) = s , Y'(a)=s' ,

geeft de methode van StBrmer

h = (b-a)/N, t n == a + nh ,

y == s ,o

zowel voor S(h) (benadering voor y(b» ala voor SI(h) (benadering voor

y' (b» een ontwikkeling naar machten van h
2

•

Bulirsch en Stoer (1966 a) geven een aantal opmerkingen over toepassing van

extrapolatiemethoden bij beginwaardeproblemen en een Algolprogramma voor

Gragg's gemodificeerde midpoint-rule, gevolgd door rationale extrapolatie.

Tevena geven zij aan hoe men step control kan toepassen. Toepassing op een

aantal niet-triviale voorbeelden toont de superioriteit van de methode boven

Hl.l."lge Kutta, Adams Bashforth, etc.

6. Ei,g:en ervaring

Bij de TH Eindhoven is ervaring opgedaan met lineaire extrapolatie van op

lossingen van randwaardeproblemen bij gewone differentiaalvergelijkingen,

met het Algolprogramma van Bulirsch en StOOl' voor beginwaardeproblemen en

met een algemene procedure voor rationale extrapolatie.

De resultaten zijn in het algemeen zeer gunstig. Bij integranden, etc. met

weinig uniforme gladheid is het voordelig om het interval (a,b) in 61'!U aan

tal del("n te aplitsen. Desgewenat kan het proces hier zelf voor 2'corger.,Bij
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differentiaalvergelijkingen komt men aIleen tot gebruik van een redelijk

aantal significante kolemmen (bv. m~ 4) en dus tot winst boven methoden met

hoge erde, indien de waarden van de oplossing aIleen in een aantal ver uit

elkaar liggende punten gevraagd wordt (zodat ho groot genoeg is).

Een essentiEHe voorwaarde voer snalle convergentie is het bestaan van een

ontwikkeling (1) met, T
j

::: jy. Dit sluit problemen met singuliere punten

grotendeels uit.

Voorbeeld

De differentiaalvergelijking

(met f regulier bij t == 0 en .£ - - i) heeft oplossingen die in t == 0 begin
nen met x:::; t.£+1(1 +0(t2 », resp. x ::: t-.£(1 +0(t2 ». We zoeken de begrensde

oplossing. Substitutie van x == t.£+1 Y levert

d
2

;y: + 2(,e + 1) .9:.Y. + ret) - 0
2 t dt Y - ,

dt

wa.arvan we de oploasing zoeken met 1'(0) == 1,1'1(0) == o.
Toepaasing van rationale extrapolatie op resultaten van hetzij trapeziumbe

naderingen, hetzij disoretisatie van de equivalente Volterra vergelijking

t

yet) == 1 - 2.£~1 f[1_(r)2.£+1}rf(1:)Y(1:)d1:,

o

levert veor .£ :::; 0 een veel snellere convergentie dan voor .£ > o.

Voor y( 1) vinden we als aantal correcte decimale cijfers (berekend met

arithmetiek met 40 bitS)

it ;: 0

k

o
1

2

3
4

5

6

1At
1

2

3

4
6

8

12

o
1

1

1

1

2

2

~-1
1

2

3

4

4

5

5

i'-2
2

4
5

1
7
8

1

9

9
11

9
11

11

11

11

~-6
6

11
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.e - 1

1~ ~ ~-1 r?-2 ~-3 ~-4 ~-5 k-6
k 1J.1

1 2 3 4 5 6

0 1 0

1 2 1 1
, 2 3 1 2 3

3 4 1 3 4 4

4 6 .1 5 5 5 5

5 8 2 6 5 5 6 6

6 12 2 7 6 6 7 7 7

7 16 3 7 7 7 7 8 8

8 24 3 7 8 7 8 8 8

9 32 4 8 8 9 9 9 9
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II. Twee algoritmen voor Richardson-Romberg-Stoer extrapolatie

1. Inle iding

Zij Teen te berekenen grootheid (scalar of vector), gedefinieerd als oplos

sing van sen infinitesimaa.l probleem (integraal, different iaalvergelijking,

etc.). Zij f(h) een benadering voor T, verkregen met een discreet proces dat

uitgevoerd ken worden voor positieve waarden van een stapgrootte h.

Veronderstel dat bekend is dat voor h ! 0 f(h) een asymptotische ontwikke

ling heeft van de vorm

(1 )

waarin T, 1'1,1'2' ••• onbekend zijn. })an kurmen we proberen een aantal bere

kende waarden f(ho),f(h1), ••• ,f(~) "aan te passen" bij de formule (1) en

door extrapolatie naar h == 0 een benadering voor T te vinden.

Mogelijke aanpassingewijzen zijn:

a) pol;ynoomaanpassing. Bij de functiewaarden f(ho)"'. ,f(~) wordt een poly

noom

bepaald zodanig dat P.k (h.) == f (h. ), 0 IE;; j IE;; k.
J J

J)e waarde

wordt ala benadering voor T beschouwd.

b) rationale aanpassing. Men kiest een ,e met 0 1E;;,e < k en PaSt

f(ho),.·.,f(~) aan met een rationale funette

= mao
k-.t

:& b h 2m
mm=o

De waarde

wordt weer ala benadeTing voer T beschouwd.
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Een geachikte keuze voor .£ is .£ = (k + 1) .;.. 2 (dus tellergraad - noemer

graad == 0 ala k even en 1 ala k oneven is).

AlB f(h
o
)"" ,f(~) bekend Z1Jn, dan kunnen we voor iedere m uit 0 ~ m .,;; k

een waarde ~-m bepalen door extrapolatie uitgaande van f(~_m), ••• ,f(~).

We rangschikken deze waarden ala voIgt:

f(h ) :::: TO

° 0

f(h ) == T' TO, 0 ,
. . . . . . . . • . • . . •

f(~_1) ~-, ~-2 ~-m-1 0
= Tk_,

0 1 m

f(~) ~ ~-, ~-m , TO= • • • • • . Tk_,
1 m k

Het blijkt dat als de k-1-de rij van dit schema bekend is en ~ == f(r1c) be

rekend is, de overige elementen van de k-de rij succesaief bepaald kunnen

worden met behulp van de formule

waarin

~-m == ~-m+1
m m-1

~-m+, _ ~-m
m-1 m-1

+ k
~-1

(m==1, ••• ,k),

k (~_m)2
~== ~ x

1 bij polynoom extrapolatie

~-m_~-m+1
m-1 m-2 bij rationale extrapolatie.

Tk-m+1 _ ~-m+1
m-1 m-2

Bij rationale extrapolatie moet ~ :::: = gesteld worden.
-1

Natuurlijk ligt het voor de hand, voor de getallen ho,h,,'" een naar nul

dalende rij te nemen. Rekening houdend met een aantal tegenstrijdige eisen,

zoals numerieke s tabiliteit en niet te snelle afname van h (omdat de bereke

ningskosten van f(h) in het algemeen evenredig zullen zijn met 1/h) blijkt

het geschikt te zijn, te zorgen dat ongeveer

Indien lim \: == 0 en de functiewaarden f(h) aan (1) voldoen, dan geldt
k-oo

(enkele uitzonderingsgevallen daargelaten) dat voar mE;; p het convergentie

gedrag lange de m-de kolom beschreven wordt door de relatie
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~
2 ~-m_T

. -m-l\ m
~~':o ~) -:~-----m--l-_-T ==

m

1 •

Hierop kan een convergentiecriterium gebaaeerd worden.

2. Details betreffende de algoritme

2.1. De formules (2) en (3) zijn eenvoudig (en met weinig last van afrondingsfou

ten) te implementeren als we invoeren

uk == Tk- m _ rte-m+1
m m m-1

k k-m -.k-m
C =T -T-

m m m-l

Dan geldt voor 1 <!!:'> m~ k

(differentie langs een rij)

(differentie lange een diagonaal).

f
k-l / ku c

k (~-m~ 2 m-1 m-1
sm=-) x

~ 1

als rationaal en m > 1

anders,

k
u ==m

k k-l
C -um-l m-l

k
g - 1m

,

tlb ' k k-kme a s egm Uo = Co == ~ •

kUit de grootheden u vinden we dan
m

-.k-m kr == u +m 0
k+ u •
m

2.2. Vi t (5) voIgt d.a.t een zowel zinvol ala eenvoudig im.plementeerbaar convergen

tiecriterium is

(~h._~2. ~ k ~-K I -m -m- 1 1 I -ml-T <!!:'>ae+re· •m m m (6)

lUerin zijn ae en re mee te geven absolute en relatieve toleranties. Is aan

«(,) voldaan dan bestaat redelijke zekerheid dat (bij een "nette" functie

fell)~
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Ter vermijding van "toevalligl1 voldoen san het afbreekoriterium bij zaer

lage waarden van k en m is het goed om (6) pas te teaten alB bijv. m;;;;" 2 (en

dus noodzakelijk k ;;;;.. 3).

2.3. In veel gevallen is het eenvoudiger, niet te werken met een stapgrootte h

als onafhankelijke variabele maar met een integer N, die bijv. met h samen

hangt via een f ormule van de vorm

b-a
h""~ ,

waarin b en a grenzen van een interval zijn. De asymptotische ontwikkeling

(1) correspondeert dan met een ontwikkeling van de vorm

() '2t() ,.,...2 -2p (-2p-2)fh =,IN =T+O'~ + ••• +O'N +ON •
1 P

3. Details betreffende de implementatie

Hierachter volgen twee extrapolatieprocedures: extrapolate scalar en extra

polate vector.

3.1. Bij de procedure extrapolate scalar zlJn de te extrapoleren functiewaarden
'" '

feN) getal1en, bij extrapolate vector vectoren met n componenten. In het

laatste geval geaohiedt de extrapolatie componentsgewijs.

3.2. De prooedures werken met een geheel getal N ala onafhankelijke variabele

waar de te extrapoleren grootheid van afhangt. Afhankelijk van de waarde van

de Boolean rational wordt rationale of polynoom extrapolatie ala functie van
-2N ui tgevoerd.

3.3. De aanroep van de waarden feN) geschiedt in het soalaire geval met behulp

van de Jensen-parameter N en de parameter fN; de in de aanroep voor fN ge

substitueerde aotuele parameter moet een N bevattende expressie zijn dit:l de

waarde van feN) geeft. In het vectoriele geval is er een als procedure ge

specificeerde formele parameter f; de aotuele parameter moet de naam zijn

van een procedure met parameterlijat van de vorm (nn, NN, tt), waa.rbij nn en

NN integer geapecificeerd moeten zijn en op de valuelijat moeten staan, tt

moet ala array geapecificeerd zijn. Bij aanroep van de procedure f krijgt nn

de waarde n, NN de waarde N. en f moet nu de array elementen tt[1 : nn] vul-
,....

len met de waarden van de componenten van f (NN) •
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3.4- Via de parameter Nfirst moot de gebruiker de met ho corresponderende waarde

N meegeven (een natuurlijk getal). Volgende waarden N ,N
2

, ••• worden dooro 1
de procedures ala voIgt gegenereerd:

als No =: 1, dan is N
1

=: 2, N
2

=: 3, ~ =: 2 X Nk_
2

voor k ~ 3;
~

als No> 1, dan is N
1

de afgeronde waarde van 22 x No en ~ =: 2 X Nk_2 voor

k ?: 2.

3.5. De procedures berekenen hoogstens de rijen genummerd 0 tim kmax en de kolom

men genummerd 0 tim mmax van het schema (voar 0 E;; k E;; mmax heeft de k-de rij

dan k +1 elementen, voor mmax E; k < kmax mmax +1 elementen). Hat is in hat

algemeen niet aa.n te bevelen om mmax groter te namen dan 6.

-k-mNa de berekening van een r met 2 E; m < k wordt gekeken ofm
gentiecriterium voldaan is. In het scalaire geval is dit het

van de relatie

In het vectoriEne geval moe ten de re latiea

aan het conver

vervuld zijn

(8)

j ::::; 1, •.• ,n

vervuld zijn. De expreasies aej en rej mogen hier van de Jensen-parameter j

afhangen.

Is aan (8), resp. aan aHa relaties (9) voldaan dan wordt het extrapolatie

proces afgebroken. De Boolean convergent krijgt dan de waarde true. Is daar

entegen bij het bereiken van k =: kmax, m =: mmax nog niet aan de eindtest

voldaan dan krijgt convergent de waarde false. In beide gevallen wordt de

laatstc berekende ~-m als eindresultaat uitgevoerd. In het scalaire geval
m

gesclrledt dat door toekenning van Tk-m ala waarde aan de function designator
m

extrapolate scalar; in het vectorHHe geval worden de elementen (~-m).
m J

(j =: 1, ••• ,n) in het array result geplaatst.

3. '7. Afhankelijk van de waarde van de Boolean output worden tijdens de berekening

van de k-de rij vsn het schema de waarden N. en ~-m (m :::: 0,1, .•• ,min (k, rmnax)-k m .
ui tgevoerd. Daze uitvoer is geprogrammeerd voor verwerking 01' de

KL Xtl van de THE in een der gebruikelijke Algol verwerkingssys h.'men. Voor

gebruik 01' andere machines m6eten passende veranderingen aangebra,c:ht~ol:d
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De getallen te-m, c.q. (,;c-m). worden geprint in de standaard notatie voor
m m J

reals, het santal decimale cijfers van de mantisse is gelijk aan de waarde

van de integer digit. In het vectorHHe geval worden de ~-m ala kolnmvecto-. m
ren uitgevoerd. Indien de laatste berekende Tk- m aan het convergentiecrite-m
rium voldoet, dan wordt hierachter het karakter 0 geprint.

De procedures gaan er van uit dat de uitvoer van de hele k-de rij op e~n

regel van de regeldrukker kan; dit is het geval indien

(mma:x:+ 1)(digits +7) + 11 ~ 144 •

Toegestaan is bijv. mmax = 6, digits = 12.

3.8. De procedures extrapoleren ala functie van N-2 omdat een asymptotische ont

wikkeling van de vorm (1) naar machten van h2 veel voorkomt. Heeft men ech

ter een grootheid die een asymptotische ontwikkeling naar machten van hY

bezit, dan kunnen de extrapolatieprocedures toch gebruikt worden mits men er

voor zorgt dat in de mee te geven uitdrukking c.q. procedure voor f(N) de te

gebruiken stapgrootte h niet evenredig is met N-1 maar met N-(2/Y).

4- Formele parameters

integer N

real fN

integer n

procedure f

< variable >

Alleen in het scalaire geval.

Jensen parameter ten behoeve van de communicatie met de

expressie fN.

< expression>

AIleen in het scalaire geval.

Waarde van de te extrapoleren functie f bij de waarde

van de Jensen parameter N.

< expression> , value

AIleen in het vectoriEHe geval.

Dimensie van de vectorfunctie f.

< procedure >

Formele parameterlijst: (mm, NN, tt) met

integer nn, value. Dimensie krijgt bij a.anroep de waarde n.

integer NN, value. Onafhankelijke variabele.

array tt. Hier moet door f de bij de bij NN behorende
tv

waarde van de te extrapoleren functie f afge-

Ieverd worden.



intehrer Nfirst

integer k:max

integer mma.:x:

Boolean rational

intep@r j

~ae }
~re

real aej 1
real rej

Boolean output

inte~r digits

Boolean convergent

array result

extrapolate scalar

5. Algolteksten
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< expression> , value

Waarde van N behorend bij de nulde rij van het schema.

expression ,value

Het maximum aantal rijen van het schema is kmax + 1.

< expression> , value

Het maximum aantal kolommen van het schema is nunax + 1.

< expression> , value

Als rational ~ ~ dan wordt de rationale extrapolatie

toegepast, anders polynoom extrapolatie.

< variable >

AIleen in het vectoriele geval.

Jensen parameter ten behoeve van de communicatie met de

expressies aej en rej.

< express ion > , value

Alleen in het scalaire geval.

Absolute en relatieve tolerantie in de eindtest.

< expression>

AIleen in het vectoriele geval.

Afhankelijk van de Jensen parameter j.

Absolute en relatieve tolerantie bij de eindtest op de

j-de component van de vector.

< expression> , value

Ala output == true dan wordt het schema tijdens de bere

kening uitgeprint.

< expression > , 'value

Gewenste mantisselengte van de uit te voeren getallen
k-m

T
m

< variable>

Na beeindiging heeft convergent de waarde~ indien de

eindtest gepasseerd is, anders de waarde false.

< array>

AIleen in het vectoriele geval.

Op de plaatsen [1 : n] van result wordt het eindresultaat

afgeleverd.

<function designator>

AIleen in het scalaire geval.

Hieraan wordt het eindresultaat toegekend.



then 3 else 2 X Nfirst)- -
then 2 else sqrt (2) X Nfirst)- --

::;;~ ~oced~e extrapolate scalar(N, f'N, H:first, kruax, nmax, rationaJ., ae, re, output, digits, convergent);

value I~:first" kmax" mmax, rationaJ., ae, re, output" digits;

~lean rational, outpu:t, convergent; integer N, Nfirst, kmax, mmax, digits; ~ tN, ae, rej

2eg;t~ ~le~ conY; ~nteQ=E k, m, Ilillj ~ t, v, c, u, p, g, h, d; integer ~!S:: 1'.'k[O:kmax]; !:£!'..&: dt[O:nmax];

if Nfirst < , then N:f'irst := 1;- -!2:: k := 0 ste!? 1~ kmax ~

2e~i!: N := Nk[k] :=!! k > 2~ 2 X Nk[k - 2]

else if k = 2 then(if N:f'irst = 1-- ..........,..-
else it k =1 then(if Ntirst = 1-- -- --- .....
else Ntirst;--

t := tN;
!! output~ be~in NLCR; ABSFIXT(4, 0, N); SPACE(2); FI.Dr(digits, 2, t) ~;

mm : = if k < nma:x then k else mmax;
...- -------

!! k = 0~~~f~ dt[O] := t; COny := !~~
else begin v := dt(O]; dt[O] := c := tj---

:for m : = 1 step 1 lIDtil mm do-- -----.......-..--
be§in p := (N/Nk(k - m]) ~ 2; COny := 1 < m 1\ m < k;

if rational /\ m > 1 then 2~in g := :p x Vj d := g - c;- - if d ~ 0 then begin h := (C-V)/d; U := C X h;..... .......... -..-----
c := g X h

end

=~ 2=~in u := v; cony := ~= ~

I

l\.).....

end

else begin u---- ............ := (c - v)j(p - 1); c := p x u end;--



if m < k then v := dt[m]; dt[m) := u; t := t + u;- --
if conY then conY :"" (abs(c - v) < (ae + re x abs(t» x p);.- ~ -
if cony then 2=§!p IlIn ::: mj kma.x :=k end;- - -!! output~ :2.:eiin FIDT(dig!tSI 21 t),; if cony ~=::

PRJ:N'lTEXT{1: c:t)
end-end m-

endk>O-end k;-
t := OJ ~ m := mm ste~ -1 until 0 ~ t := t + dt[m],;

extrapolate scalar := t; convergent := COny; if output then NLCR- -end extrapolate scalar;-

~~ extrapolate vector(n, f, Nfirst, k:ma.x, mnax.J rational, j, aej, rej, output, digits, convergent.. result);

value nJ NfirstJ kmaxJ romax, rational, output, digits;-
~~ rational, output, convergent; !:;te;:;e:: n, Nfirst, kma.x, mmax, j, digits;

~ aej, rej; ~!l resu1.t; ~oce2-ur..s:

£~~ ~~~ cony; !~~eg~r jj, k, m, nun; ;:~ u, p, g, h, d, tj; ~te~e:: ~~ N(O:kmax]; 2!!!l t, v, c(l :nJ,

dt(1 :n, O:mmax];
if Sfirs::, < then ;:;first :'" 1;- -
for 1: :='} 1 until krJaX do
-~~ ~~~

begin riCk] := if k :.-. 2 then 2 ;< - 2]...---. ..... -----
else if k = 2 then(i! Nfirst = 1 then 3 else 2 X Nfirst)---- - --- _.. ----~ ~-..

I

I'J
I'J

I

else if 1:--- = 1 'then(if IIfirst =--- 1 then 2 else sqrt(2) X Nfirst)- --



else Hnrst.j--

:ram := if k < I!%r.8X then 1~ else mmax;- --
if k :::: 0 then 'i}egin for jj := 1 step 1 u,"ltil n do dt[jj" 0] := t[jj]; cony := j:'alse; end--- ~ ....-... -..... .....-- -- - --- -
~ 2~~ !2:: jj := 1 ste~ 1 ~! n 22 been v[jj] := dt[jj" 0]; dt[jj" oJ := c[jj] := t[Jj] 2;

!2! In := 1 step 1~ mm S2
'2~ p := (N[k]/N[k - m]) ~ 2; conv := 1 < m 1\ m < k;

for jj := 1 ~~ ' u.n:til n do- --
begin !! rational Am> 1

~~ g := p X v[jJ]; d := g - c[jj];

!! d +0~ be§in h := (c[.1.1] - v[jj]}/d; u := c[jj] x h;

c[jj] := g x h

end-
else begin u := v[jj]; cony := false end_---.- ....--

end-
~ 2!§te u := (c[.1.1] - v[jj])/(p - 1); c[jj] := p x u~;
if m < k then v(jj] := dt[.1j, m); dt[jj, mJ := u; t[jj] := t(jj] + u;- -
if cony then begin j := jjj cony := (abs(c[jj] - v[jj]) <- -..........- -

(aej + rej X abs(t[jj)) x p)

end

~ J';;

if cony 'then bee:mm := m; kma.x := k end-- ---- .......,
end lCl

;h! output ~h=:: £;91n £2:: Jj ::; 1 ~~ 1~ n ~

be~i::: ~rr..cR; u : = 0 ;



if =1 ~~en be~n Ifl£R; ABSF~{T(4, 8, N[k]); SPAC~(2) end else- -- ------
SPACE(S);

!2:: m := 0 ste£ 1~ rom 2-2 £.:§in u :~ u + dt[JJ, m]; FlDl'{digits, 2, u)

end;-if Jj = 1 /\ cony then PRI:N'l"rEXT({. c;t.)- -
end

end output-
end k;-!2!: jj := 1 !!;!i 1~ n do

begi..!! u := OJ ~ m := IlI11 step -1~ 0 do u := u + dt[jj .. m]; result[jj].:= u ~j

convergent := conv; if output then NLCR- -end extrapolate vector;-


