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Abstract: This article concentrates on the Laguerre functions and on choosing optimal values of
their free parameters. On an example there are compared errors in approximation using the Laguerre
functions with different values of their free parameters. These free parameters were at first firmly
selected, then they were calculated using mathematical moments, and in the end, their values were
further corrected using the Newton’s method.
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1 ÚVOD

Zobecněné Laguerrovy polynomy, potažmo funkce, tvoří ortogonální bázi na intervalu < 0,∞), díky
čemuž jsou vhodné k aproximaci signálů. Ovšem tyto funkce mají dva volitelné parametry σ a α,
jejichž vhodnou volbou lze ovlivnit chybu aproximace. Volba těchto parametrů není úplně snadná.
V tomto článku se zabývám volbou těchto parametrů.

2 LAGUERROVY FUNKCE

Laguerrovy funkce jsou odvozeny ze zobecněných Laguerrových polynomů, které jsou podle [1]
ortogonální na intervalu < 0,∞) s váhovou funkcí xαe−x. Platí tedy vztah

n!σ
Γ(n+α+1)

∫
∞

0
(σx)αe−σxLα

n (σx)Lα
m(σx)dx =

{
0 pro n 6= m
1 pro n = m,

(1)

kde Γ(x) je Gama funkce a Lα
m(σx) je Laguerrův polynom řádu n s parametry α a σ. Z tohoto vztahu

lze odvodit Laguerrovy funkce ve tvaru

lα
n (σx) =

√
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Γ(n+α+1)
(σx)

α

2 e−
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n (σx). (2)

Ze vztahů (1) a (2) vyplývá vztah∫
∞

0
lα
n (σx)lα

m(σx)dx =
{

0 pro n 6= m
1 pro n = m.

(3)

3 VOLBA VOLNÝCH PARAMETRŮ LAGUERROVÝCH FUNKCÍ

V článcích [2, 3] jsou uvedeny vztahy pro výpočet "dobrých" hodnot volných parametrů, tyto vztahy
jsou
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σ = 2
√

m−1m2

|m1m−1−m2
0|
,

α =
m0

m−1
σ,

(4)

kde

m−1 = 〈 f (x),x−1 f (x)〉,
m0 = 〈 f (x), f (x)〉,

m1 = 〈 f (x),x f (x)〉,
m2 = 〈 f ′(x),x f ′(x)〉,

(5)

kde 〈 f (x),g(x)〉 značí skalární součin funkcí f (x) a g(x). Ale v článku [2] autor uvádí, že takto
získané parametry jsou sice "dobré", ale ne nejlepší, a je možné je zlepšit. Dále autor uvádí vztahy
pro parciální derivaci kvadratické chybové funkce aproximace řádu M podle parametru σ

∂ξ

∂σ
=

√
M(M+α)

σ
cM−1(α,σ)cM(α,σ), (6)

kde cM−1(α,σ) a cM(α,σ) jsou koeficienty spektra aproximované pomocí Laguerrových funkcí. Z to-
hoto vztahu vyplývá, že parciální derivace chybové funkce bude nulová, pokud bude cM−1(α,σ) = 0
nebo cM(α,σ) = 0, a tudíž bude chyba aproximace řádu M nejmenší. Dále autor uvádí vztah pro
výpočet parciální derivace koeficientu cm podle parametru σ:

∂cm(α,σ)

∂σ
=

√
(m+1)(m+α+1)

2σ
cm+1(α,σ)−

√
m(m+α)

2σ
cm−1(α,σ). (7)

Jelikož známe koeficient cm a jeho parciální derivaci podle σ, můžeme pomocí Newtonovy iterační
metody upravit koeficient σ tak, aby byl koeficient cm nulový. Tímto se dostaneme do lokálního
minima chybové funkce a tím zlepšíme aproximaci. Výsledný iterační vztah je

σ(k+1) = σ(k)− cm(α,σ)
∂cm(α,σ)

∂σ(k)

. (8)

Při implementaci jsem v každém kroku upravoval i koeficient α podle vztahu (4).

4 UKÁZKA APROXIMACE

Pro ukázku jsem aproximoval impulzní charakteristiky dvou systémů s dopravním zpožděním. Pře-
nosy těchto soustav jsou

F1(p) =
10

4p+1
e−2p,

F2(p) =
p−2

2p2 + p+1
e−2p.

(9)

Obě soustavy jsem aproximoval pomocí Laguerrových funkcí do 20. řádu. Nejprve byla provedena
aproximace Laguerrovými funkcemi s koeficienty α = 0 a σ = 1; to by odpovídalo Laguerrovým
funkcím, které jsou odvozeny z klasických Laguerrových polynomů. Následně byla provedena apro-
ximace, kdy koeficienty α a σ byly dopočteny podle vztahů (4), a nakonec byla funkce aproximována
pomocí Laguerrových funkcí, kdy byly koeficienty získány pomocí vztahů (4) a následně doiterovány
pomocí vztahu (8). Na obrázcích 1 a 2 můžeme vidět, jak vypadají původní a aproximované impulzní
charakteristiky.
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Tabulka 1: Srovnání parametrů aproximace
α a σ nastaveny α a σ vypočteny (4) α a σ vypočteny (4) a iterovány (8)
α σ e [%] α σ [%] α σ [%]

F1(p) 0 1 4,81 83,67 24,91 4,63 7,57 2,25 3,35
F2(p) 0 1 0,19 17,24 4,24 0,023 19,08 4,69 0,019

Obrázek 1: Aproximace F1 Obrázek 2: Aproximace F2

Chybu aproximace jsem počítal podle vztahu

e =
∫

∞

0 | f (x)− faprox(x)|2dx∫
∞

0 | f (x)|2dx
100 [%] . (10)

V tabulce 1 můžeme vidět hodnoty volitelných koeficientů a výslednou chybu aproximace.

5 ZÁVĚR

Je vidět, že výše uvedeným způsobem je možné zlepšit aproximaci Laguerrovými funkcemi. Ovšem
v průběhu testování jsem narazil na problém, že pokud je aproximovaná funkce místy příliš strmá
(například skoková změna hodnoty), vycházejí koeficienty α a σ řádově stovky až tisíce. A kvůli
tomu již dochází k numerické nestabilitě z důvodu příliš velkých čísel (při výpočtu koeficientu cm se
počítá člen (σx)α).

6 PODĚKOVÁNÍ
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