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Resumo

Neste artigo estou mostrando um exemplo de construção dum splines a suporte compacto e mos-

trando como obter uma solução aproximada duma equação diferencial linear de ordem n sem entrar no

detalhe que passaria por resolver uma equação linear algébrica de ordem n sem acrescentar nenhuma

novidade a questão. O objetivo aqui é apenas mostrar que posso obter uma solução particular dum

equação diferencial linear de ordem n em que esta ordem é qualquer.

palavras chave: equação diferencial linear, solução particular dum equação diferencial linear, spli-

nes a suporte compacto.

This paper shows an example of construction of compact support splines of order n to show how to

obtain a particular solution of a linear differential equation of order n. I am passing by the question of

how use a system of linear algebraic equations as I would not add nothing new to the question which is

straightforward. The point here is to show that I can construct a particular solution of linear differential

equation of order n where n is arbitrary.

keywords: compact support splines , linear differential equation, particular solution of linear diffe-

rential equation.
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1 Que é splines a suporte compacto

Um splines a suporte compacto é uma função polinomial por pedaços, com pedaços de grau n + 1
que seja de classe Cn, é um n−splines.

Uma poligonal formando um triângulo cuja base seja o intervalo [a, b] é formada de dois segmentos

de polinômio do primeiro grau formando uma função de classe C0 é um zero-splines.

Os autores se dividem quanto a nomenclatura, alguns usam a classe de continuidade como ı́ndice dos

splines, é o meu caso, outros usam o grau máximo dos pedaços de polinômio, para estes uma poligonal

seria um 1−splines que para mim é um 0−splines. Também alguns autores se referem a este tipo de

função como um spline.

A função caracterı́stica do intervalo [0, 1] não é um splines porque é descontı́nua, mas a convolução

χ[0,1] ∗ χ[0,1] tem gráfico um triângulo cuja base é o intervalo [0, 2] sendo 0−splines. Aqui havia um

erro! Corrigido!

A enésima potência por convolução de χ[0,1] é um (n− 2)−splines cujo suporte é o intervalo [0, n].
Este é o exemplo mais simples dum (n − 2)−splines a suporte compacto, a n−ésima potência por

convolução dum função caracterı́stica dum intervalo, e o caso mais simples se dá quando se escolher um

intervalo do tipo [0, a] produzindo um (n− 1)−splines cujo suporte será o intervalo [0, na].

2 Exemplo de splines a suporte compacto

O poder da coisa é imenso, selecione uma partição do intervalo [0, a], sejam

x0 = 0, . . . , xn = a; (1)

b0, . . . , bn ∈ R; (2)

f =
n∑

k=0

bkχ[xk,xk+1]; (3)

g = 1
ǫ
χ[0,ǫ]; ǫ = inf

k
(xk+1 − xk); (4)

h = f ∗ g; (5)

h é um 0−splines com suporte [0, a + ǫ], é uma poligonal contı́nua, com derivada descontı́nua, cujo

segmento sobre o subintervalo [xk, xk+1] tem coeficiente angular bk.

A definição de g garante que g tenha integral 1 então a integral de f ∗ g é igual a integral de f .

Substitua g na equação (eq.5) pela enésima potência por convolução de 1
δ
χ[0,δ] com δ = ǫ

n
, e você

terá um (n−2)-splines com suporte [0, a+ ǫ] cuja derivada de ordem (n−1) é f . A razão da divisão por
1
δ

é para garangir que g seja uma unidade aproximada[3]. O meu uso do nome “unidade aproximada” Aqui havia um erro!

Corrigido!

difere do uso que Rudin lhe dá, confira a diferença na citação.

No exemplo da equação (eq.5) eu estou usando um intervalo do tipo [0, a] porque fica fácil calcular

o suporte dos produtos por convolução. Melhor, o resultado é um splines cujo suporte é do mesmo tipo,

agora [0, a+ ǫ] e ǫ pode ser tão pequeno quanto se queira, mas um número positivo.

Então se você quiser obter um resultado semelhante para um intervalo [c, d] qualquer, trabalhe com o

intervalo [0, a]; a = d− c e depois faça a translação

g(x) := g(x− c) (6)

o que vai levar a origem do intervalo do splines para o ponto c e você terá um splines cujo suporte será

[c, d+ ǫ] com a derivada de ordem (n− 1), h, com a especificação desejada. Aqui havia um

erro! Corrigido!
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3 A coisa é poderosa

No exemplos que dei na seção anterior, estou sempre usando um intervalo do tipo [0, a] porque fica

fácil calcular o suporte dos produtos por convolução. Melhor, o resultado é um splines cujo suporte é do

mesmo tipo, agora [0, a+ ǫ] e ǫ pode ser tão pequeno quanto se queira, mas um número positivo.

Então se você quiser obter um resultado semelhante para um intervalo [c, d] qualquer, trabalhe com o

intervalo [0, a]; a = d− c e depois faça a translação

g(x) := g(x− c) (7)

o que vai levar a origem do intervalo do splines para o ponto c e você terá um splines cujo suporte será

[c, d+ ǫ] com a derivada de ordem (n+ 2), h, com a especificação desejada.

Então trabalhar teoricamente com o intervalo [0, a] simplifica muito os cálculos e eu aprendi a fazer

isto com um texto de Aubin[1] quando eu estava tentando obter um algoritmo geral para calcular potências

por convolução, o que obtive em [2], graças a uma sugestão contida no livro de Aubin: se duas funções

estiverem definidas em intervalos do tipo [0, a], a convolução das mesmas fica bem mais simples. Por

exemplo, o suporte é a soma dos suportes portanto será um intervalo no formato [0, b] em que b é a soma

dos limites superiores dos dois intervalos. Depois basta fazer uma translação usando a equação (eq.7)

como modelo para levar a origem do intervalo do splines para o ponto c e você terá um splines cujo

suporte será [c, d+ ǫ] com a derivada de ordem (n− 1), h, com a especificação desejada.

4 Solução aproximada de ode

Vários autores tem usado splines para resolver equações diferenciais e eu estou inovando um pouco

neste trabalho mostrando como se pode simular as soluções duma equação diferencial ordinária usando

um splines a suporte compacto, Este artigo é o primeiro duma sequência em que estou desenvolvendo

um algoritmo para automatizar a solução aproximada duma equação diferencial. Aqui estou mostrando

os primeiros passos duma experiência em construção.

Nas seções anteriores eu construi a derivada de ordem (n + 2), h, que é consequentemente o se-

gundo membro duma equação diferencial ordinária linear de ordem n. A solução aproximada passa

necessáriamente pela solução dum sistema de equações lineares e neste artigo eu não vou chegar até este

detalhe, até porque não nenhuma novidade neste ponto.

O meu objetivo aqui é apenas mostrar como posso construir um splines a suporte compacto que é uma

solução aproximada duma equação diferencial ordinária linear associada a um intervalo onde a solução

existe.

Eu selecionei uma especificação simples para h, na equação (eq.5) como uma combinação linear de

funções caracterı́sticas, mas esta escolha pode ser altamente arbitrária, dentro da condição de função

contı́nua por pedaços. Por exemplo, pode ser uma função definida por polinômios de um grau qualquer

em cada um dos subintervalos que será a derivada de ordem (n+ 2), h.

Se dn−12

dxn−12 = h, uma solução desta equação diferencial será g, um splines com suporte no intervalo

[c, d+ ǫ] obtido com translação descrita na equação (eq.7).

Claro, tome por h uma discretização duma função sobre um determinada partição de um inter-

valo e então g será uma solução aproximada da equação diferencial. Refine a partição e obtenha uma

aproximação melhor ainda um um (n − 2)-splines como solução aproximada duma equação diferen-

cial linear de ordem n. A ordem do splines pode ser alterada para maior se h tiver alguma classe de

diferenciabilidade.
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