
1 Splines - Resumo

Considere uma função f (x) e um conjunto de pontos x0, . . . ,xn. Um spline de grau m é definido

formalmente por uma função composta por polinômios de grau m por partes, ou, de forma concisa,

como a seguinte “combinação”:

Sm(x) =
n−1

∑
i=0

Sm,i(x)1{xi≤x≤xi+1} (1)

em que 1{·} é a função indicadora e cada Sm,i é um polinômio de grau m; além disso, Sm deve

satisfazer Sm(xi) = f (xi), i = 0, . . . ,n, e:

Sm(x) ∈ C
m−1

. (2)

Por exemplo, um spline linear S1(x) é uma função linear por partes, uma espécie de combinação

de retas; o axioma (2) implica que cada reta deve ligar um par de pontos, de forma que Sm,i(xi+1) =
Sm,i+1(xi+1), caso contrário haveria uma descontinuidade em xi+1.

Splines lineares são simples de obter e populares em certas aplicações. Também se encontram

muitas vezes splines cúbicos S3(x), embora um pouco mais difı́ceis de calcular. Se escrevermos

cada elemento do somatório como

S3,i = ai +bi(x− xi)+ ci(x− xi)
2 +di(x− xi)

3
,

e contarmos os coeficientes, chegamos a 4n. Por outro lado, se contarmos cuidadosamente o número

de equações que vem do axioma (2), veremos que é 4n−2 (fizemos isso em aula tomando o caso n=
3). Isso significa que há dois graus de liberdade e um número infinito de splines para escolhermos;

uma possibilidade de escolha é exigir:

S′′3,0(x0) = 0, S′′3,n−1(xn) = 0, levando ao chamado Spline Cúbico Livre. (3)

Outra possibilidade é exigir:

S′3,0(x0) = f ′(x0), S′3,n−1(xn) = f (xn), levando ao chamado Spline Cúbico Fixado. (4)

Claro, há muitas outras possiblidades de escolha que levam a um sistema de 4n equações e 4n

incógnitas.

Vamos agora olhar mais cuidadosamente como obter os parâmetros do spline. Podemos rescre-

ver as equações de uma forma mais “esperta” levando a um sistema de ordem menor, envolvendo

ci, i = 0, . . . ,n−1, como variáveis a ser determinadas.

As equações e o sistema resultante ficam ainda mais simples de entender se inserirmos, arti-

ficialmente, um polinômio S3,n(x), como ilustra a Figura 1. Vamos fazer que S3,n(x) satisfaça as

condições de continuidade no ponto xn, sem nos preocupar com o ponto “xn+1” (que nem existe).

Com esta formulação, e denotando hi = xi+1 − xi, após um cálculo simples encontramos:

ai = Si(xi) = f (xi), i = 0, . . . ,n−1,n,

de forma que os ai são triviais. Note que an será necessário abaixo. Outros cálculos levam a:

bi =
1

hi

(ai+1 −ai)−
hi

3
(2ci + ci+1), i = 0, . . . ,n−1, (5)

hi−1ci−1 +2(hi−1 +hi)ci +hici+1 =
3

hi

(ai+1 −ai)−
3

hi−1

(ai −ai−1), i = 0, . . . ,n−1. (6)
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Figura 1: Spline S3 com um polinômio S3,n aritificialmente inserido no lado direito da malha.

As últimas duas equações valem para todo spline cúbico, independente de ser livre ou fixado ou

outro tipo. A última equação pode ser escrita na forma de um sistema linear Mc = N onde M é

uma matriz (não quadrada), c = [c0 c1 . . .cn]
′ e N é um vetor cujos elementos vem direto do lado

esquerdo de (6). Vema a forma do sistema no livro do Burden e Faires.

Observe que estamos, em tese, calculando cn que não é necessário, mas com a vantagem de ter

uma forma padrão, mais simples de compreender e lembrar.

Para ter M quadrado e invertı́vel, podemos incluir linhas que vêm de restrições/escolhas. Por

exemplo, no caso de um spline livre, de (3) vem

0 = S′′3,0(x0) = 2c0 ↔ c0 = 0

e

0 = S′′3,n(xn) = 2cn ↔ cn = 0,

o que pode ser incorporado no sistema Mc = N incluindo uma primeira linha na forma [1 0 0 · · · 0]
e uma última linha [0 0 · · ·0 1], e um primeiro elemento 0 e um último elemento 0 em N. Isso foi

feito em aula, e também pode ser encontrado no livro.

Já no caso de spline fixado, temos de (4) que

f ′(x0) = S′3,0(x0) = b0 ↔ b0 = f ′(x0),

e substituindo esse valor de b0 em (5), levando a uma equação que também pode ser incorporada

no sistema Mc = N. Por outro lado, se fizermos

f ′(xn) = S′3,n(xn) = bn ↔ bn = f ′(x0),

não vamos poder substituir em (5) pois aquela equação não admite bn. Temos que escrever

f ′(xn) = S′3,n−1(xn) = bn−1 +2cn−1(xn − xn−1)+3dn−1(xn − xn−1)
2 = bn−1 +2cn−1hn +3dn−1h2

n

e fazer algumas contas, descritas no Burden, que levam a

hn−1cn−1 +2hn−1cn = 3 f ′(xn)−
3

hn−1

(an −an−1),

que também pode ser incorporada no sistema.

Exercı́cio 1. Termine o desenvolvimento do spline cúbico fixo e compare com o resultado do livro.

Exercı́cio 2. Desenvolva o caso “misto” em que S′′3,0(x0) = 0 e S′3,n−1(xn) = f (xn).

Exercı́cio 3. Se S3 é um spline cúbico livre para o intervalo [a b] e T3 é um spline cúbico livre para

o intervalo [b c], perguntamos: a função U(x) = S3(x)1{a≤x<b}+T3(x)1{b≤x<c} é um spline cúbico

livre?


