
Minimos quadrados disreto - roteiro de aulaEduardo F. CostaUniv. São PauloMay 4, 2016AbstratRoteiro de aula para 8 horas sobre minimos quadrados disreto e ontínuo, in-luindo polinomios ortogonais.�Primeira aula de 2hs�1 O problemaConsiderando sendo (xi, yi) pares ou �pontos� dados, e
Pm = a0 + a1x+ . . .+ amxm,o problema onsiste em:
mina0,...,an

N
∑

i=0

|yi − Pm(xi)|
2, (1)

• Comentar sobre interpretação da potênia 2 no �erro�, omparando om outras potên-ias e sobre o efeito de outliers.
• Pedir para eles obterem a soluao na forma das equaoes normais

Ha = b,dando as dias neessarias onforme a turma.
• Dar um exemplo e omentar sobre o mal ondiionamento numério de H.

Figure 1: Aprox. por uma reta f. �Exemplo 1� no �nal do texto.1

efcosta
Caixa de texto
OBS - este documento contem minhas notas de aula pessoais, meu 'roteiro' de aula. Não tem intenção de ser didático ou completo!



Figure 2: Aproximação por P5, sugerindo que o erro é grande. Vide o �Exemplo 2� no �nal.

Figure 3: Aproximação por P7, �on�rmando� que o erro é grande (já que piorou em relaçãoao obtido om P5). Vide o �Exemplo 3�.Por que isso oorre? Veja esses dados:No Exemplo 2: ond(H) retorna: 2.152D+12 norm(H*a-b) retorna 3.4929034No Exemplo 3: ond(H) retorna: 1.172D+18 norm(H*a-b) = 51.166318
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• Chegamos a uma onlusão no mímimo �uriosa�:Ter uma soluão teória nem sempre signi�a ter uma solução prátia :-|Com esta motivaao, introduzir a noção de produto interno de fuções
〈f, g〉 =

N
∑

i=0

f(xi)g(xi),de aordo om a qual, o problema �a:
mina0,...,an 〈Pm, h〉 , (2)sendo h uma funao satisfazendo yi = h(xi), e a solução �a







〈φ0, φ0〉 . . . 〈φ0, φm〉... ...
〈φm, φ0〉 . . . 〈φm, φm〉













a0...
am













〈φ0, h〉...
〈φm, h〉





sendo φi polinomios formando uma base adequada, que no aso da formulaao originalonsistia em φ0(x) = 1, φ1(x) = x, φ2(x) = x2, φ3(x) = x3 e assim suessivamente.
• Comentar sobre quais termos e elementos sao dados, �xos, e em quais podemos mexer.Conluir que temos liberdade para esolher os φi, desde que sejam �representativos�su�iente para a lasse de polinomios que queremos, de grau m.
• Pedir para eles obterem φ0, . . . , φ2 ortogonais para um problema numerio simples,terminando essa aula.

Figure 4: Aproximação via P5 om base ortogonal. Vide o �Exemplo 4�.
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�Segunda aula de 2hs�
• Relembrar o problema e a solução obtida.
• Comentar que a segunda onlusao importante eh:Podemos esolher uma base de funções φ0, φ1, . . ..Isso signi�a, inlusive, que podemos misturar outras funoes na base, por exemplo

φ3(x) = sin(x).
• Comentar sobre a interpretaao de projeao de h no espao gerado por φ0, φ1, . . ..
• Apresentar o algoritmo de �Gram-Shmit� do Burden, e pedir para implementar.
• Exeutar o Exemplo 4 e mostrar os ódigos.2 Pols. trigonométrios (disreto)�Tereira aula de 2hs�
• Apresentar a base de pols. trigonometrios para o intervalo [−T/2 T/2], por exemplo

φ0 = 1, φ1(x) = cos

(

2π

T
x

)

, φ2(x) = cos

(

2π

T
2x

)

φ3(x) = sin

(

2π

T
x

)

, φ4(x) = sin

(

2π

T
2x

)

• expliar omo tomar amostras no intervalo onsiderado.
• expliar que é preiso tomar um numero de amostras tais que o numero de oe�ientesseja no maximo igual ao de amostras - aso ontrário, a matriz H resulta singular(problemas om a base). Mostrar isso através dos Exemplos 5, 6 e 7 de "aproxpoltrig-ompara-�t"
• omentar sobre a base trigonometria no Burden, tbem sobre o limite de pontos,baseando-se no mesmo sript aima.
• mostrar o resultado om �t versus om aprox. pol. na mesma f aima.
• mostrar/perguntar omo inluir uma funao geral na base em minqd-funtions.si,em partiular na funtion [z,H, b] = minqd base geral(x, y, base)
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3 Aprox. Mínimos Quadrados no aso ontínuo�Quarta aula de 2hs�
• De�nir o problema e o produto interno adequado. Solução.
• Comentar sobre funoes peso diferentes, levando a diferentes pols. ortog.
• Expliar que existem tabelas prontas / algoritmos prontos, que podem ser usadosom uma simples mudança de esala. Apresentar o Ex. da página seguinte.
• Expliar o que aontee quando aumentamos ou diminuimos o grau de P - podemosaproveitar os oe�ientes já alulados, pois o fato de H ser diagonal leva a umdesaoplamento dos ai. Apresentar o Ex. �Alterando o grau de Pm� adiante.
• Comentar o que oorre quando temos uma base que eh ortogonal em partes, oubloos. Dar Exemplo �Base misturada� adiante.
• Comentar sobre a relação entre a aprox. ontínua trigonométria e a série de Fourier,através do Exemplo �Relação om Série de Fourier�, mais adiante.Os ódigos usados em aula e nos exemplos aima estão nos arquivos (no Sítio do urso):- aproxpoltrig − compara− fft.sce- minqd− functions.sce- exemplo−min− quad− discreto.sce
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Ex. alterando o grau de P_m
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Ex. Base Misturada:

efcosta
Chamada
tem um erro na ultima passagem: P = 0.8811 + 0.08915 * t^2 - 0.666 cos ( %pi * t / 2 )

efcosta
Linha

efcosta
Linha
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Ex. Relação com S. Fourier:
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