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Resumo

Eu gosto de pensar numa partição da unidade como um fio elástico com suportes em cima dos nós

da partição. Se eu esticar o fio em cima dos nós usando o valor f(xk) eu vou obter uma aproximação

para o gráfico de f . Com este método eu produzi uma imagem de f que pu(f) e pu é um projetor de

interpolação. É este objetivo deste artigo, a construção dum projetor de interpolação associado a uma

partição da unidade.

palavras chave: aproximação, partição da unidade, projetor de interpolação.

I like to think of a partition of the unity as an elastic string with supports all long the nodes of a

partition of the interval [a, b] in such a way that if I lift the string on the nodes using the value f(xk)
then I will get an approximation of f . The image is pu(f) and pu is an interpolation projector.
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1 O projeto

Eu gosto de pensar numa partição da unidade como um fio elástico, de altura constante 1, tendo

os nós da partição do intervalo [a, b] como suportes de tal maneira que se eu esticar o fio usando os

valores f(xk), em que os xk são os nós, o fio elástico vai acompanhar o gráfico de f e vou produzir uma

aproximação de f nos pontos (xk, f(xk)). O conjunto destes pontos (xk, f(xk)) é chamado de conjunto

dos pontos de precisão do projetor de interpolação que é o resultado da partição da unidade

As partições da unidade são formadas por uma famı́lia de funções que vou chamar de átomos da

partição da unidade cuja soma é a função constante 1. Se eu esticar o fio usando os valores da função

f sobre os nós, eu vou obter uma aproximação do gráfico de f . Um defeito da notação é que a palavra

partição está sendo usada para se referir a dois objetos que se completam mas que são diferentes:

• uma partição dum intervalo [a, b], produzida por uma sucessão finita estritamente crescentes de

pontos a = x0, . . . , xk, . . . , xn = b.

• a partição da unidade que é uma famı́lia de funções, átomos, associadas com cada um dos subin-

tervalos da partição do intervalo [a, b].

Neste trabalho eu estarei selecionando uma partição dum intervalo [a, b] de uma vez por todas de

maneiras que este item é fixo durante todo o texto, penso que assim esta dificuldade fica ultrapassada,

mas eu vou ter o cuidado de sempre usar a expressão completa, “partição da unidade” quando me referir

à famı́lia de funções que eu estiver construindo.

Deixe-me tomar o caso mais simples que irá me permitir de complicar aos poucos até obter uma

situação bastante geral. Neste caso mais simples eu vou usar a partição uniforme de [0, N ];N ∈ N em

que os nós são os números inteiros, de modo que 0 = x0, . . . , xk = k, . . . , xN = N .

Se os átomos da partição da unidade forem translações de η a função triângulo centrada na origem,

tendo por suporte dois subintervalos, é uma questão de Geometria Analı́tica, a soma de duas sucessivas

translações é a reta y = 1 sobre [0, N ] e a aproximação que esta partição da unidade produz é uma

poligonal interpolando f . Quando eu estiver produzindo a partição da unidade para um intervalo [a, b],
o resultado será uma poligonal aproximando o gráfico de f passando pelos pontos (xk, f(xk)), e quando

mais fina for a partição, melhor será a aproximação.

Este exemplo será desenvolvido mais a frente em todos os detalhes.

O meu objetivo, e este é o plano do trabalho, é obter um método para acomodar esta partição da uni-

dade a qualquer intervalo [a, b] onde se tenha definido uma partição uniforme do intervalo. Em segunda

instância retirar a hipótese sobre a uniformidade da partição do intervalo e isto possivelmente será objeto

dum outro trabalho.

2 Poligonal aproximando f

Deixe-me mostrar-lhe um exemplo bem simples a partir do qual será possı́vel obter outro mais sofis-

ticado. Considere o intervalo [0, N ];N ∈ N. Analise a seguinte sucessão de operações sobre as quais eu

vou fazer comentários logo em seguida.

x0 = 0, . . . , xN = N ; xk = k; xk+1 = k + 1; (1)

χk = χ[xk,xk+1); k ∈ {0, . . . , N}; (2)

pu =
n−1
∑

k=0

χk = 1 sobre [0, N ]; (3)

Na equação (eq.1) eu defini a sucessão de números inteiros positivos que criam uma partição inteira do

intervalo [0, N ], quero dizer, os nós da partição são os números inteiros do intervalo [0, N ]. Descrita na
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equação (eq.2) estão os átomos desta partição da unidade que são funções caracterı́sticas dos subinter-

valo com extremos inteiros e eu acrescentei a função caracterı́stica do intervalo [N,N + 1] porque eu

tenho como objetivo cobrir o interval em que estou trabalhando. e a função pu, (eq.3), é a soma das

funções positivas χk sendo constante igual a 1 sobre o intervalo [0, N ].
Os átomos desta partição da unidade são as funções caracterı́sticas dos intervalo

[xk, xk+1) = [k, k + 1]

e esta partição da unidade é descontı́nua, é formada de átomos descontı́nuos. O gráfico da soma destes

átomos é um retângulo sobre o intervalo [0, N ].
Eu posso fazer uma regularização por convolução multiplicando por convolução todos os átomos

pelo núcleo

η = χ[−1,0]. (4)

Esta escolha, com este suporte, vai produzir as funções-triângulo com suporte nos intervalos

[k − 1, k + 1]; k ∈ {0, . . . , N}; (5)

cuja medida é 2 e as funções-triângulo têm o seu maximo no ponto médio do suporte que coincide com

os nós da partição. A soma delas é um paralelogramo cuja base menor corresponde ao intervalo [0, N ] e

a base maior corresponde ao intervalo [−1, N +1] o que garante que soma delas seja constante 1 sobre o

intervalo de trabalho [0, N ].
Um núcleo é uma função positiva cuja integral vale 1 e cujo suporte se espera que tenha uma medida

pequena, o que não é o caso de η cujo suporte mede 2. Isto se pode resolver facilmente com a substituição

η(x) := Rη(Rx); R suficientemente grande; (6)

mas para as contas deste primeiro exemplo eu vou usar a equação (eq.4) e o resultado é que os átomos

que aparecem na equação (eq.2) vão ser transformados nas funções triângulo a que eu já fiz referência

acima. As contas são

γk = η ∗ χ[k,k+1); k ∈ {0, . . . , N}; (7)

pu =
N−1
∑

k=0

γk = η ∗
n−1
∑

k=0

χk ≡ 1 sobre [0, N ]; (8)

Os núcleos são funções positivas com integral 1 e o efeito no produto por convolução é que eles

preservam a integral do outro fator e eliminam as descontinuidades calculando a média nos pontos de

descontinuidade, assim o núcleo η transforma as funções caracterı́sticas dos intervalos [k, k + 1] nas

funções triângulo com suporte [k − 1, k + 1] porque o suporte do produto é a soma dos suportes dos

fatores.

Então se f, g forem contı́nuas então f ∗ g é diferenciável, e no presente caso, o produto de duas

funções descontı́nuas produziu γk = η ∗ χ[k,k+1) que é contı́nua e

pu =

N−1
∑

k=0

γk = η ∗

N−1
∑

k=0

χk ≡ 1 sobre [0, N ]; (9)

pela distributividade da soma relativamente ao produto por convolução.

Quando a partição do intervalo em estudo for uniforme, e é o caso neste exemplo, as coisas ficam

mais simples, uma vez que

χk(x) = χ0(x− k); γk(x) = γ0(x− k); (10)
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todos os átomos são translações de qualquer outros dos átomos e eu vou considerar que sejam translações

do primeiro. Neste caso γk é a função triângulo com suporte no intervalo [k − 1, k + 1] atingindo o

máximo no ponto k que é o ponto médio do intervalo.

Se f for uma função definida num intervalo que contenha o intervalo [−1, N +1] eu posso obter uma

poligonal que interpola f em que os pontos de precisão são os nós da partição do interval [0, N ]. As

contas são























pu(f) =
N−1
∑

k=0

f(xk) ∗ γk =

η ∗
N−1
∑

k=0

f(xk) ∗ χk;

pu(f)(xk) = f(xk)); xk = k;

(11)

pela distributividade da soma relativamente ao produto por convolução e também porque f(xk) é uma

constante em cada subintervalo. Por este método, se os dados, f(xk) forem o resultado dum levantamento

em que o domı́nio de observação é o intervalo [0, N ], pu(f) é a poligonal que interpola linearmente, com

uma poligonal, os dados observados, pu é um projetor de interpolação.

Mais a frente, no artigo, eu vou transformar estas contas em código que pode ser rodado com gnuplot,

[4, ParticaoDaUnidade.gnuplot].

3 Regularização por convolução

A produto por convolução com um núcleo, uma função positiva cuja integral seja 1 e que tenha alguma

classe de diferenciabilidade produz uma regularização do multiplicando que será pelo menos da mesma

classe de diferenciabilidade do núcleo. Alguns autores chamam este produto por convolução de media

viajante porque na definição da convolução é comum se colocar o núcleo como segundo fator,

f ∗ η(x) =

∞
∫

−∞

f(t)η(x− t)dt; (12)

indicando que ele é o fator que altera o primeiro fator produzindo uma função mais regular e como a

integral do núcleo é igual a 1 então este produto por convolução calcula um valor médio, o resultado é

um valor médio do primeiro fator tapando as descontinuidades.

No exemplo da poligonal que aproxima f o núcleo é descontı́nuo e pu(f) é uma função contı́nua.

O método descrito nas equações (eq.1) até a equação (eq.11) é bastante genérico para produzir

partições da unidade de classe Cn([0, N ]). Na próxima seção eu vou mostrar como posso adaptar o

resultado para um intervalo [a, b] arbitrário, mas, neste artigo, relativamente a uma partição uniforme do

mesmo.

Os três ingredientes básicos são

1. os nós xk = k que é uma sequência crescente de N + 1 pontos do intervalo [0, N ] com x0 =
0, xN = N ,

2. as funções caracterı́sticas dos subintervalos da partição,

3. e um núcleo com a diferenciabilidade escolhida.

Vou lhe mostrar dois métodos para construção do núcleo η, mas se quiser, pule um pouco mais a

frente para ver uma construção manual duma partição da unidade feita com apoio do gnuplot e depois

retorne para analisar estes dois casos que vou agora descrever. Escolha sua preferência, basta ir a frente e

voltar no texto.
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3.1 usando a exponencial

Há vários métodos de construção para um tal núcleo, um deles é a clássica construção usando

f(x) = exp(−x2), g(x) = 1− exp(−x2) ∈ [0, 1]; (13)

cujos gráficos são pratos unidimensionais, infinitos, f com a abertura voltada para baixo e g com a

abertura voltada para cima. Estou repetindo a construção que assisti de Bernard Malgrange em sua

primeira aula do curso de integração para os alunos do mestrado em Grenoble, 1970, quando, confesso,

não consegui entender o que ele fez em alguns minutos, com giz, num quadro negro em que ele nos

prometeu uma função de classe C∞ que não era analı́tica.

Depois das contas vou fazer comentários sobre as mesmas, coisa que eu precisei naquela primeira

aula de Malgrange.

exp(−(x− a)2); 0 < exp(−(x− a)2) < 1; (14)

a < b; (15)

ηa(x) =

{

x < a ⇒ 0;
x ≥ a ⇒ 1− exp(−(x− a)2);

(16)

ηb(x) =

{

x < b ⇒ 1− exp(−(x− b)2);
x ≥ b ⇒ 0;

(17)

η(x) = ηa(x) ∗ ηb(x) ∈ [0, 1]; (18)

Basta escolher a, b; a < b; b− a < 1 para que função tenha integral menor do que 1 e redefinir

I =
b
∫

a

η(x)dx; (19)

η(x) := 1
I
η(x); (20)

Calcule a integral de η e depois redefina a função como está feito na equação (eq.20), que será uma

função positiva, infinitamente diferenciável, com integral valendo 1 e com suporte [a, b].
O grave defeito desta construção é a dificuldade de se calcular

I =

b
∫

a

η(x)dx (21)

3.2 usando potencia por convolução

Outra construção pode ser usando uma potência por convolução da função caracterı́stica do intervalo

[0, 1] à qual se pode aplicar uma contração do suporte para obter um suporte de tamanho arbitrário com-

pensando com um fator multiplicativo para garantir que a integral siga valendo 1. Uma vantagem enorme

desta construção tem sobre a anterior: o cálculo das integrais é trivial e pode ser facilmente automatizado.

Como este é o método com que vou trabalhar neste problema, deixe-me entrar em maiores detalhes:

1. a convolução melhora a classe de diferenciabilidade. A enésima potência por convolução produz

uma função que é de classe C(n−2), é um (n− 1)−splines.

2. a convolução por uma função que tenha integral 1 mantem o valor da outra integral, por esta razão

é importante que um dos fatores na convolução tenha integral 1. Neste caso a “base” tem integral 1,

logo qualquer potência terá integral 1. Não preciso calcular a integral como no caso a exponencial.
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É trabalhoso calcular a convolução mas este trabalho já se encontra feito confira [2], basta portanto

escolher n e copiar o resultado. Confira também o programa [3, ParticaoDaUnidade.gnuplot]

onde estas contas se encontram feitas detalhadamente, os detalhes ficaram escondidos como co-

mentários para não atrapalhar o programa ao ser rodado.

3. Observe como se constrói este exemplo,

T (x) = χm
[0,1]; potência por convolução; (22)

supp(T ) = [0, m]; (23)

η(x) = mT (mx); supp(η) = [0, 1];
1
∫

0

η(x)dx = 1; (24)

γk(x) = η ∗ χk; (25)

pu(f)(x) =
N
∑

k=0

γk(x); (26)

O fator multiplicativo no parâmetro de T , (eq.24), contraı́ o suporte de [0, n] para [0, 1] sendo então

necessário o coeficiente multiplicativo n externo para garantir que a integral permaneça valendo 1.

Na equação (eq.25) eu defini os átomos, γk, são estes os átomos que formam a partições da

unidade. Eu voltarei a este ponto mais a frente.

Mas deixe-me chamar sua atenção para um detalhe na equação (eq.26) em que eu defini o projetor

de interpolação. Cada valor de x está definido por uma soma que espalha por todos os nós da

partição. Ocorre que os átomos são a suporte compacto portanto esta soma depende de x e somente

ocorre com algumas das parcelas, átomos, para as quais x esteja no suporte. Por exemplo, nos

exemplos em que o átomo é a função triângulo, segunda potência por convolução de χ[−1, 0], esta lembre-se que

qualquer átomo

é translação

do primeiro.

soma se reduz a duas parcelas porque o suporte de qualquer átomo translatado será [k − 1, k + 1].
Na m-ésima potência haverá m somas para cada valor de x, porque o suporte de qualquer átomo

vai se extender por m intervalos. Este detalhe é muito importante na construção do algoritmo

computacional com o objetivo de otimizar o tempo de processamento.

Na passagem para produzir o projetor de inerpolação associado a um intervalo [a, b], eu vou traba-

lhar com subintervalos de medida

∆x =
b− a

N
(27)

em que N é o número de subintervalos da partição. Este detalhe lança luz sobre um problema: Se a

potência por convolução for muito alta as somas na equação (eq.26) podem extrapolar o intervalo

[a, b].

Desta análise se conclui que a definição de η precisa de duas constantes, uma delas e a potência por

convolução que a produziu, e a outra é

R =
1

∆x
; ∆x =

b− a

N
(28)

No caso de partições não uniforme R tem que ser escolhido de tal formas que seu inverso 1
R

seja

menor do que o mı́nimo das medidas dos intervalos da partição:

η(x) = Rf(Rx); (29)

em que f é uma potência por convolução da função caracterı́stica do intervalo [0, 1]. Eu vou

precisar desta transformação quando quiser passar do intervalo [0, N ] para uma intervalo [a, b] com

a, b ∈ R.
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4 Projetor de interpolação

Vou terminar a construção, nesta seção
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Figura 1:

do projetor de interpolação relativamente ao in-

tervalo [0, N ] e mostrando a passagem para o in-

tervalo [a, b].
Ao final indico como baixar o programa.

O código seguinte do gnuplot produz uma

poligonal que aproxima o gráfico da função

f(x) = (x+ 5)(x− 7); (30)

no intervalo [−15, 15]. Eu coloquei comenários

que para o gnuplot é o jogo da velha, apague

os comentários que se encontram no fim das li-

nhas, onde também aparece a contrabarra que serve para eliminar o fim de linha para o gnuplot e

então os comentários atrapalham.

Com a contrabarra eu posso escrever código do gnuplot em várias linhas seguidas e isto me ajuda

na edição dos programas, eu crio o código com C e depois faço pequenas alterações e gnuplot consegue

entender o que ele faça. Mas estou deixando alguns comentários para que você saiba o que se está fazendo.

Apague os os comentários que aparecem depois da contrabarra. Depois raspe e cole num terminal,

grave com um nome, ParticaoDaUnidade.gnuplot e num terminal execute o comando

gnuplot ParticaoDaUnidade.gnuplot

exatamente como está acima, sem aspas. O resultado é o gráfico da figura (fig. 1), página 6. Alternativa-

mente, baixe o código [3, ParticaoDaUnidade.gnuplot] e edite para ter o que se encontra abaixo.

O gráfico na figura parece uma ótima aproximação, mas rodando com gnuplot você pode dar um

zoom, e gnuplot é excelente nisto, você poderá ver que se trata dum poligonal que interpola os pontos

(xk, f(xk)) em que estes são os pontos de precisão da interpolação: a poligonal passa por estes pontos.

inicio = -15; fim = 15; N = 10;

set xrange [inicio:fim]; set yrange [-40:80];

x00=-10; x01=-9; x02=-8; x03=-7; x04=-6; x05=-5; x06=-4;

x07=-3; x08=-2; x09=-1; x10=0; x11=1; x12=2; x13=3;

x14=4; x15=5; x16=6; x17=7; x18=8; x19=9; x20=10

T(x)= (x<0)?0: (x<1)? x: (x< 2)?2-x : 0;

w=1; a=-1

eta(x) = T(w*(x-a)); ## transladei T, suporte [-1,1]

plot T(x),0,1, T(w*(x-a)), eta(x)

pause -2 ’Aperte enter para continuar ou terminar’

set yrange [-70:85]

pause -2 ’Aperte enter para continuar ou terminar’

## esta é a função que será aproximada, altere a equação se quiser

f(x) = (x+5)*(x-7); ## esta é a função que será aproximada

plot f(x), f(x00)*eta(x-x00)+\

f(x01)*eta(x-x01)+\

f(x02)*eta(x-x02)+\

f(x03)*eta(x-x03)+\

f(x04)*eta(x-x04)+\

f(x05)*eta(x-x05)+\

f(x06)*eta(x-x06)+\

f(x07)*eta(x-x07)+\
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f(x08)*eta(x-x08)+\

f(x09)*eta(x-x09)+\

f(x10)*eta(x-x10)+\

f(x11)*eta(x-x11)+\

f(x12)*eta(x-x12)+\

f(x13)*eta(x-x13)+\

f(x14)*eta(x-x14)+\

f(x15)*eta(x-x15)+\

f(x16)*eta(x-x16)+\

f(x17)*eta(x-x17)+\

f(x18)*eta(x-x18)+\

f(x19)*eta(x-x19)+\

f(x20)*eta(x-x20), 0, 1

pause -2 ’Aperte enter para continuar ou terminar’

quit

4.1 de gnuplot para C

Antes de prosseguir, sugiro que você altere a função no código do gnuplot com a seguinte equação

f(x) = (x+ 5) ∗ (x− 7) ∗ sin(2 ∗ x); (31)

e o resultado vai ser bem menos preciso, a poligonal se destaca do gráfico de f sem necessitade de

zoom. Este exemplo é o que vou usar agora quando saltar do intervalo em que ∆x = 1 para produzir

aproximações mais exatas com valor arbitrário para ∆x.

Primeiro que tudo uma crı́tica ao código do gnuplot: eu tive que fazer a soma de todas as parcelas

percorrendo todos os nós, mas apenas duas delas são diferentes de zero, para cada valor de x. E isto

porque T , é a função triângulo, é a segunda potência por convolução da função caracterı́stica. Se eu

estiver trabalhando com a e-nésima potência então precisarei de fazer n somas para cada valor da variável.

Este detalhe vai ficar mais claro quando eu construir um exemplo com quinta potência de convolução, mas

a razão é que o suporte vai crescendo com a potência. A quinta potência por convolução de χ[0, 1] tem

suporte [0, 5], então eu vou precisar de cinco somas para recuperar o valor de f nos pontos de precisão,

mas isto ainda é muito melhor do que aquilo que posso obter com gnuplot.

O código fonte que estou usando está escrito em calc que é uma linguagem de precisão infinita e

como infinito não existe no mundo real, se trata duma linguagem que como Python, LISP e outras,

usa o máximo da memória RAM para criar números como cadeias de caracteres e têm uma álgebra para

trabalhar com estes números que traduz a álgebra real. Esta é uma explicação dum matemático para o

que deve acontecer nestas linguagens. A consequência disto é que estas linguagens nos oferecem alta

precisão já imbutida na linguagem, ao passo que C me obrigaria a aprender a usar uma biblioteca de alta

precisão. A tradução do programa em calc para Python se faz quase ipsis-literis e é dificil distribuir

programas em Python devido à sua definição da lógica com tabulação. Dificilmente você consegue

repassar um programa em Python sem perda da lógica.

Você pode baixar ParticaoDaUnidade.calc [3, ParticaoDaUnidade.calc], ele está pronto para

rodar com a quarta potencia por convolução da função χ[0, 1], ela se chama f4 dentro do programa. Se

você usar uma distribuição Linux semelhante à Debian, você instala calc com o comando

sudo apt-get install apcalc

Não sei se exitem versões de calc para outros “sistemas”.

A passagem do intervalo [0, N ] para o intervalo [a, b] é pura transformação algébrica. O programa foi

feito para operar num intervalo qualquer e usa duas variáveis chamadas deltax, delta que uso para
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controlar o grande passo, deltax que é

∆x =
b− a

N
e∆ =

Deltax

potencia
(32)

e será ∆ que irá controlar o número certo de somas de átomos para recuperar o valor de f em cada nó.

Portanto o programa já está pronto para trabalhar com qualquer potência por convolução, que deve estar

definida no programa, como é o caso de f4 que é a quarta potência. Se você quiser obter poligonais faça:

1. Troque f4 por T que já está definida no programa;

2. e de à variável potencia o valor 2.

3. o comando é (para poligonais)

inicio=-10; fim=10; N=100; potencia =2;

main(inicio, fim, N, potencia)

As funções que main() aparecem no próprio texto desta função, são

1. CriaDados(inicio, fim, N) que vai criar o arquivo ParticaoDaUnidadeDados con-

tendo a matriz de pontos de f .

2. Você deve controlar que f seja a mesma que o programa passa para gnuplot. O programa contém

quatro exemplos de funções e você as encontra fazendo uma busca pelo texto “função que vai ser

aproximada”, uma delas está efetiva e você pode redefinir com a expressão que lhe interessar.

3. CriaTransfere cria o arquivo ParticaoDaUnidadeTransferecom comandos para gnuplot.

Verifique aqui se f é a mesma que foi passada para calc. Também neste ponto há os quatro exem-

plos que deixei acima, apenas um deles não está protegido por comentários e você deve verificar se

está usando a seleção correta. Inclusive você pode acrescentar novas opções, definir nova equação,

não esquecendo de isolar com comentários aquelas que não sejam interessantes.

4. O programa usa o editor de textos joe para editar os arquivos

• joe ParticaoDaUnidadeDados

• joe ParticaoDaUnidadeTransfere porque calc coloca o sı́mbolo “ ” para indicar

que os números são aproximações, e preciso apagar este sı́mbolo porque gnuplot não o irá

compreender e dará uma mensagem de que lhe foram passados dados errados.

• finalmente o próprio programa executa o comando

gnuplot ParticaoDaUnidadeTransfere

que você também pode executar externamente num terminal.

O programa cria os arquivos mencionados acima que você pode querer apagar quando terminar sua

experiência.
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núcleo, 2

pontos de precisão, 3

projetor de interpolação, 3

9
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