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Resumo

Neste artigo estou apresentando a construção duma onda mãe produzida a partir de um

splines a suporte compacto com classe de diferenciabilidade arbitrária n. A vantagem é

que o n−splines tem n− 2 derivadas continuas com equações conhecidas como também é o

caso da onda-mãe. A construção de splines a suporte compacto foi feita anteriormente em

trabalho citado no texto. Uma simulação computacional é apresentada e o programa está

dispońıvel com a licença GPL.

palavras chave: onda mãe, splines a suporte compacto, wavelet.

In this paper I present the construction of a mother wave which was produced from a a

compact support n splines. The value of this construction is that I have a splines mother

wavelet with n − 2 continuous derivatives which equations are known. The construction of

compact support splines was done in an other work which is pointed to in the bibliography.

A computer program used to make the simulations for this work is also pointed in the

bibliography and distributed under license GPL.
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1 A onda mãe

A construção que vou fazer na segunda secção se baseia em potência por convolução da função
caracteŕıstica do intervalo [0.1].

Se duas funções f, g forem a suporte compacto, então f ∗ g será também a suporte compacto
sendo o suporte a soma de conjuntos dos suportes dos dois fatores.

Assim, f = χ[0,1], supp(f ∗ f) = [0, 2] e no outro caso, f = χ[−1,1], supp(f ∗ f) = [−2, 2] e
portanto a enésima potência por convolução de f = χ[0,1], supp(f

n) = [0, n]. Observe a

mudança de

notação!
Se f for a n−ésima potência por convolução da função caracteŕıstica do intervalo [0.1], que

vou denotar simplesmente como χ, então se n = 3 a terceira potência por convolução de f = χ[0,1]

tem por suporte [0, 3] e suas derivadas são

f = χ3; (1)

f ′ = (χ3)′ = (χ ∗ χ2)′ = χ′
∗ χ2; (2)

f ′ = (δ0 − δ1) ∗ χ
2; = (3)

= δ0 ∗ χ
2
− δ1 ∗ χ

2 = (4)

primeira derivada (5)

f ′ = χ2
− χ2

1; (6)

f := χ2
− χ2

1; (7)

f ′ = δ0 ∗ χ− δ1 ∗ χ− (δ1 ∗ χ1 − δ2 ∗ χ1) = (8)

segunda derivada (9)

f ′ = χ− 2χ1 − χ2; (10)

Ou, seja, por indução finita

f = χn; (11)

dnf =
n∑

j=0

Bj
nχ[j, j + 1]; (12)

no binômio de Newton, que é o modelo para o cálculo da derivada, a potência está sendo usada
como translação da função caracteŕıstica e os coeficientes Bj

n = (−1)j(jn) são os coeficientes
binomiais simétricos, os coeficientes de (a−b)n, ver [2] sobre as potências de convolução da função
caracteŕıstica e inclusive um programa para calcular qualquer potência n da função caracteŕıstica.

Neste artigo, por uma questão de simplicidade da exposição, vou me restringir ao caso n = 3
até porque a leitora interessada facilmente poderá deduzir o resultado geral para qualquer valor
de n.

2 Translações e dilações da onda mãe

Translações e dilações em que dilações é a ǵıria usual na literatura de wavelets para dilatações

e em alguns casos, para se referir a translações e dilatações, os autores usam apenas a palavra
dilação. Estas transformações parecem que foram usadas inicialmente por Walsh alterando as
ondas de Haar e são transformadas da forma

M(x) 7→ αM(αx− a/α); (13)

em que M é uma onda mãe. Em alguns casos se omite o coeficiente multiplicativo cujo objetivo
é a preservação da integral, um exemplo de uso desta omissão é a construção duma partição da
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unidade que serve de base para a construção dum projetor de interpolação. Eu pretendo usar
esta técnica em artigo vindouro.

Embora eu vá usar, neste artigo, exclusivamente, a terceira potência por convolução da
função caracteŕıstica χ[0.1], para simplificação da linguagem, eu não vou salientar muito este
detalhe deixando um sabor de caso geral o que de certa forma é interessante porque o texto
imediatamente se aplica a qualquer potência n mas o programa mencionado no artigo trabalha
com o caso n = 3. E já estou simplificando a linguagem, vou usar designar χ[0.1] = χ,

A potência por convolução de funções caracteŕısticas de intervalos da reta têm uma proprie-
dade fundamental que as torna imensamente atrativas

f = χn; f = χ3; (14)

f ′ = chi ∗ χn−1 = (chi)′ ∗ χn−1 = (δ0 − δ1) ∗ χ
n−1 = (15)

= δ0 ∗ χ
n−1

− δ1 ∗ χ
n−1 = (16)

= χn−1
0 − χn−1

1 = χn−1
− χn−1

1 (17)

distribuições

é a teoria

que resolveu

a confusão

que Dirac criou.

Na equação (eq.15) eu separei uma dos fatores da potência por convolução que em se tratando
duma função caracteŕıstica dum intervalo da reta, em sua derivada (no sentido da distribuições)
aparece uma diferença de transladadas da medida de Dirac.

Na Na equação (eq.17) estou usando a propriedade que tem a convolução com uma trans-
ladada de medida de Dirac, efetua uma translação no segundo fator produzindo assim uma
diferença de transladadas da potência n− 1 da função caracteŕıstica.

Por indução a n−ésima derivada de f vai ser modelada em cima do binômio de Newton
(a− b)n resultando, no caso n = 3

f ′′′ = χ− 3χ1 + 3χ2 − χ3; (18)

A equação (eq.18) leva a um cálculo rápido da equação de f o que é feito detalhadamente no
programa [3, wavelet.gnuplot].

Então f , no caso n = 3 tem duas derivadas cont́ınuas e como é um polinômio do segundo
grau por pedaços se trata dum 2−splines.

3 As ondas filhas

A ideia central na teoria das wavelets e com a qual elas se tornaram o padrão para compactar
os dados nas comunicações, vem da transformação

(x 7→ f(x)) 7→ (x 7→ αf(αx− a/α) (19)

que na verdade era a análise do sinal focado no ponto a com a operação de zoom α, porém com
a viajando num intervalo [A,B] se pode compactar o sinal f que está definido neste intervalo
[A,B].

Posso interpretar a equação (eq.19) como uma operação executada sobre a onda mãe marcada
pelos dois coeficientes α, a

Tα,a(f)(x) = f(αx− a/α); (20)

e então Tα,a(f) é uma onda filha.
A transformada wavelet comparando com a transformada de Fourier , é a lista dos coeficientes

que se obtém quando se calcula a projeção de G na direção de cada uma das ondas filhas. Esta
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é a transformada discreta, que corresponde aos polinômios trigonométricos. De forma análoga
se pode definir a transformada integral.

Uma outra maneira de falar é que posso aproximar

f : [A,B] −→ R; [A,B] ∋ x 7→ f(x) ∈ R; (21)

calculando coeficientes semelhantes aos coeficientes de Fourier quando α, a ∈ N e este ponto
justifica porque muitas vezes em textos introdutórios sobre wavelets se começa relembrando os
polinômios trigonométricos usando as ondas-filhas sin(nx), cos(nx) como precursoras das wavelets
que é uma história que se desenvolveu na primeira metade do século 20 até que em 1980 quando
Yves Meyer inventou as ondelettes.

O programa [3, wavelet.gnuplot] que pode ser baixado, modificado, reutilizado de acordo
com a GPL lhe permite fazer suas próprias simulações.

O programa é um complemento importante para este artigo, ou na verdade, este artigo é
o manual do usuário do programa. Ele constrói algumas ondas filhas e exibe os gráficos das
mesmas.

Quando a “precisão” aumentar, gnuplot pode apresentar defeitos no gráfico que podem ser
corrigidos usando o ratinho e selecionando a área do gráfico quando gnuplot então se recupera
apresentando uma boa aproximação. Defeito, é dif́ıcil recuperar a janela original do gráfico sem
ter uma boa experiência com gnuplot, mas esta é uma aprendizagem que vale a pena ganhar
uma vez gnuplot pode ser usado inclusive como um gerenciador de apresentações muito mais
vivo do que os sistemas de apresentação que se tem o hábito de usar.

Embora as wavelets já tenha atingido o seu amadurecimento, elas ainda não encontraram o
seu caminho para dentro do ensino de graduação e este artigo pretende apenas chamar atenção
para que elas existem e representam um substitutivo importante, na grande maioria dos casos,
para os polinômios trigonométricos, não nos caos dos fenômenos ondulatórios onde as séries de

Fourier ficam imbat́ıveis, mas nestes casos as wavelets ainda representam uma séria concorrente
porque do ponto de vista do observador, os fenômenos ondulatórios são a suporte compacto. Nós
ouvimos aquilo que nos dizem e, falando baixo, quem estiver a pequena distância já poderá não
mais perceber. . .
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transformada
discreta, 3
integral, 3

translações
dilações, 1

wavelet
transformada, 2

4
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