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Runges fenomens
Teoriju un attēlu sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Runge%27s_phenomenon 

Teorētiski, katru nepārtrauktu funkciju var pēc patikas tuvu aproksimēt ar polinomu 
(atceramies Veierštrāsa teorēmu
https://en.wikipedia.org/wiki/Stone%E2%80%93Weierstrass_theorem). Bet tas ne vienmēr ir 
viegls uzdevums.

Redzot iepriekšminēto teorēmu par polinomiālās interpolācijas kļūdu, var nojaust, 
ka interpolācijas polinomiem varētu būt grūti labi aproksimēt funkcijas, kurām ir 
lieli augstāko kārtu atvasinājumi. Izrādās, ka situācija vēl vairāk pasliktinās, ja 
dotajām x vērtībām ir vienādas atstarpes (polinomiem tādas “īpaši nepatīk”, kaut kas
līdzīgs Prokrusta gultai).

Carl Runge 1901.gadā piedāvāja elegantu šādas “spītīgas” funkcijas piemēru:

f (x)= 1
1+25 x2 (sk. bildi Vikipēdijā).

Ja šo funkciju segmentā [−1,+1] mēģina aproksimēt ar 5-ās pakāpes polinomu 
6 punktos ar precīzi vienādām atstarpēm, vai ar 9-ās pakāpes polinomu 10 
punktos ar precīzi vienādām atstarpēm, tad redzam, ka iegūtie polinomi segmenta
galos stipri oscilē. 

Tas nozīmē (sk. attēlu), piemēram, ka nezinot f(x) formulu un mēģinot ar minēto 9-
tās pakāpes polinomu interpolācijas ceļā prognozēt f(0.9), mēs iegūtu aptuveni –0.3,
nevis +0.05. 

Var parādīt teorēmu, ka, vienādi attālinātu kontrolpunktu skaitam (un polinoma 
pakāpei) augot, šīs funkcijas aproksimācijas maksimālā kļūda segmentā
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[−1,+1] tiecas uz bezgalību.

Sk. arī demonstrāciju:
Chris Maes, "Runge's Phenomenon"

http://demonstrations.wolfram.com/RungesPhenomenon/
Wolfram Demonstrations Project, Published: April 28 2006

Runges fenomena cēlonis ir stingrā turēšanās pie vienādiem kontrolpunktu 
attālumiem. Polinomiem tas “īpaši nepatīk”. Ja kontrolpunktu attālumus speciāli 
pielāgo, tad oscilācijas fenomens vairs neparādās (sk. demonstrācijā t.s. Čebiševa 
punktus, kuru blīvums pieaug, tuvojoties intervāla galapunktiem). Bet tā jau vairs 
nav interpolācija, ja punktus gribam izvēlēties... 

Tas nozīmē, ka pat samērā vienkāršu un “normālu” funkciju interpolācijai izmantot 
augstas pakāpes polinomus nav laba doma. Sevišķi, ja kontrolpunktu atstarpes ir 
vienādas. Tāpēc to vietā cilvēki izmanto t.s. splainus, savienojot vairākus pirmās, 
otrās vai trešās pakāpes polinomus. Vēlāk redzēsim, ka kubiskie polinomi šai ziņā 
dod “visu, ko var vēlēties”. 

Motivācija
Sk. Motivation of Splines no StackExchange. 

Sk. attēlu no 

Railway Transition Curves: A Review of the State-of-the-Art and Future Research
by Tanita Fossli Brustad and Rune Dalmo

Infrastructures 2020, 5(5), 43.
Sk. arī https://etrr.springeropen.com/articles/10.1007/s12544-013-0119-8

Jau pašā dzelzceļu sakumā, 19.gadsimtā to būvētājiem bija jārisina problēma: kā 
savienot divus sliežu ceļus, piemēram, 90 grādu leņķī? Paradoksāli, bet “dabiskā” 
doma ielikt pagriezienā riņķa līnijas ceturtdaļu nav īsti laba. 

Google attēli: cubic transition curve (bilde: A Numerical Study)

Pārvietojoties pa riņka līniju, uz ķermeni darbojas centrtieces paātrinājums
v2

R
, 

kur v ir ātrums, bet R – riņķa līnijas rādiuss. Savukārt, taisnajā posmā pirms 
pagrieziena, centrtieces paātrinājums ir 0.  Tātad, pārejot no taisnā posma uz 
riņķveida posmu, uz vilciena daļām pēkšņi sāk darboties ne-nulles centrtieces 

paātrinājums
v2

R
. Lai šādu paātrinājumu piešķirtu, ir vajadzīgs liels spēks, un jo 

lielāks ir vilciena ātrums, jo lielāks vajadzīgs spēks.  Tas novestu pie vilciena riteņu 
un sliežu straujas nodilšanas. Cēlonis tam ir sliežu liekuma pārtraukums 
savienojuma punktā (lēciens no nulles liekuma taisnē uz pozitīvu liekumu līkumā).

Lai šo defektu novērstu, taisne ar apli ir jāsavieno ar transition curve, un šai 
savienojošajai  līknei ir jānodrošina ļoti pakāpenisks liekuma pieaugums, sākot ar 
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nulles vērtību. 

Ir vairākas metodes, kā tādas līknes veidot (sk. bildes).

Matemātiski vienkāršākais veids kā šo uzdevumu atrisināt: savienojumus veidot no 
atbilstoši pielāgotām kubiskām funkcijām. Tādā veidā izdodas panākt līknes 
liekuma nepārtrauktību. No šīs idejas arī ir radušies t.s. kubiskie splaini.

Tests. Pārliecinieties, ka taisnei y=x punktā (1, 1) var bez liekuma pārtraukuma 
pievienot kubisku līkni y=ax3+bx2+cx+d , bet kvadrātisku līkni

y=ax2+bx+c bez liekuma pārtraukuma pievienot nevar. Izmantojiet to, ka 
līknes liekums ir proporcionāls funkcijas otrajam atvasinājumam.

Funkciju interpolācija ar splainiem
Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics).

Atsakāmies no domas interpolēt ar vienu polinomu, tā vietā izmantosim vairākus 1.,
2. vai 3.pakāpes polinomus, salipinot tos kopā un iegūstot t.s. splainus.

Splains ir “gabaliem polinomiāla” (piecewise polynomial) 
funkcija.
Google attēli: spline interpolation (bilde Cubic spline interpolation: tur doti 7 datu punkti, tā 
vieta lai tiem cauri vilktu 6.pakāpes polinomu, mēs izvelkam 6 kubiskus polinomus, datu punktos
eleganti saskaņojot līkņu pieskares un liekumus).

Ja dots k+1 kontrolpunkts x0 , x1 , ... , xk (augošā secībā), tad 
splains (spline) ir nepārtraukta funkcija S(x), kas katrā segmentā
[xi , x i+1] ir kāds polinoms Pi(x) .

Ja visu šo polinomu pakāpes ir 0 vai 1, tad splains skaitās 
lineārs, ja pakāpe ir ne lielāka par 2 vai 3, tad splains skaitās 
kvadrātisks vai kubisks.

Mums ir jāiemācās uzbūvēt dotas pakāpes splainu, kas dotajos 
kontrolpunktos x0 , x1 , ... , xk pieņem dotās vērtības y0 , y1 , ... , yk

.

Lineārs splains

ir viegli uzbūvējams jebkuram funkcijas vērtību komplektam
y0 , y1 , ... , yk kontrolpunktos x0 , x1 , ... , xk . Sk. slaidu par 

lineāro interpolāciju vienā intervālā: Pi(x)=ai x+bi , ja

https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics)


xi≤x≤xi+1 ,0≤i<k .
Sk. Google attēlus linear spline

Funkcija S(x) te būs nepārtraukta, bet ne visur būs 
diferencējama (iekšējos kontrolpunktos grafikam būs lūzumi).

Kvadrātisks splains

sastāv no parabolu segmentiem:

Pi(x)=ai x
2+bi x+ci , ja xi≤x≤xi+1 ,0≤i<k .

Te nāk klāt nāk iespēja un prasība, lai funkcija S(x) būtu 
diferencējama, t.i. lai kontrolpunktos kreisās un labās puses 
polinomu atvasinājumi būtu vienādi. Tad S(x) grafikam nebūs lūzumu.

[Bet iekšējo kontrolpunktu abās pusēs grafikam var būt dažāds liekums. Un šo nesaskaņotību 
cilvēka acs principā var pamanīt.]

Sk. Google attēlus quadratic spline (bilde ar nosaukumu Quadratic Spline)

Vai  jebkuram funkcijas vērtību komplektam y0 , y1 , ... , yk kontrolpunktos

x0 , x1 , ... , xk nepieciešamos polinomus tiešām ir iespējams uzbūvēt?

Teorētiski mums ir 3k parametri (k polinomi, katram 3 koeficienti),

1+2(k−1)+1=2 k  vienādojumi funkcijas vērtībām un k−1 vienādojums
atvasinājumu saskaņošanai:

2ai xi+bi=2ai+1 x i+bi+1;1≤i≤k−1 . 

Tātad uz 3 k parametriem mums sanāk 3k−1 vienādojums. Vajadzētu 
sanākt..., paliek pat viena “lieka” brīvības pakāpe (sk. tālāk). 

Atvasinājums S ' (x) ir lineārs splains, ko var uzbūvēt jebkurām (pagaidām 

nezināmām) vērtībām d0 , d1 , ... , d k kontrolpunktos x0 , x1 , ... , xk :

Pi ' (x)=d i+
d i+1−di

xi+1−x i

(x−x i)=d i+[d i , d i+1](x−xi) .

Integrēsim lineāro splainu un prasīsim, lai polinomu vērtības kontrolpunktos būtu 
dotās, t.i. y0 , y1 , ... , yk :

∫
x i

x

Pi ' (x)dx=1
2
[di ,d i+1](x−x i)

2+di(x−xi)=Pi(x)− y i ;



Pi(x)= yi+d i(x−x i)+
1
2
[d i , d i+1](x−xi)

2
.    (*)

Tātad:

Pi(x i+1)= y i+1= y i+
1
2
(di+d i+1)(x i+1−xi) ,

kur d i+1=2[ y i , yi+1]−di .

Varam izmantot pieminēto “lieko” brīvības pakāpi un piešķirt d0 kādu vērtību. Tas

būs kreisākās parabolas kreisā gala slīpums, t.i. būtu vislabāk, ja tas būtu 
interpolējamās funkcijas atvasinājums punktā x0 (ja to varam kaut kā uzzināt). 

Pēc tam varam izrēķināt visas pārējās d i vērtības. 

Ja interesē, izteiksmes sanāk šādas: 

d1=−d0+2[ y0 , y1] ;

d2=d0+2([ y1 , y2]−[ y0 , y1]) ;

d3=−d0+2([ y2 , y3]−[ y1 , y2]+[ y0 , y1]) ; utt.;

d k=(−1)k d0+2([ yk−1 , yk ]−...±[ y1 , y2]∓[ y0 , y1]) .

Protams, būtu vislabāk, ja d k būtu interpolējamās funkcijas atvasinājums labējā 

gala punktā xk (ja to varam kaut kā uzzināt). Bet to varam regulēt tikai, mainot

d0 vērtību, t.i. ideālam rezultātam mums vienas brīvības pakāpes pietrūkst.

d0 ,d1 , ... , d k ir splaina atvasinājuma funkcijas vērtības kontrolpunktos.

Līdz ar to esam pierādījuši teorēmu, ka diferencējamu (t.i. bez 
grafika lūzumiem) kvadrātisku splainu var uzbūvēt jebkuriem 
kontrolpunktiem x0 , x1 , ... , xk un jebkurām tajos uzdotajām 
vērtībām y0 , y1 , ... , yk .

Kubiskie splaini
Nākamais solis, ņemsim kubisko parabolu segmentus:

Pi(x)=ai x
3+bi x

2+ci x+gi , ja xi≤x≤xi+1 ,0≤i<k .

Te nāk klāt nāk vēl viena jauna iespēja – un varam pievienot to 
kā prasību: lai splaina funkcija S(x) ir divkārt diferencējama, t.i. 
iekšējos kontrolpunktos kreisās un labās puses polinomu gan 



pirmajiem, gan otrajiem atvasinājumiem ir jābūt vienādiem. Tas 
nozīmē, ka S(x) grafiks ne tikai būs līkne bez lūzumiem, bet iekšējo kontrolpunktu 
abās pusēs tam būs vienāds liekums.

Tāpēc kubiskiem splainiem “salaidumu vietas” cilvēks nespēj ne saskatīt, ne 
sataustīt. 

Ja vēl piedevām galapunktos otrie atvasinājumi ir vienādi ar 0, 
tad splainu sauc par natural cubic spline. To tad var izmantot sliežu 
ceļu savienošanai.

Sk. Google attēlus alberta cubic spline interpolation

Vai  jebkuram funkcijas vērtību komplektam y0 , y1 , ... , yk kontrolpunktos

x0 , x1 , ... , xk nepieciešamos kubiskos polinomus tiešām būs iespējams 
uzbūvēt?

Teorētiski mums ir 4 k parametri (polinomu koeficienti),

1+2(k−1)+1=2 k  vienādojumi funkcijas vērtībām, k−1 vienādojums 

pirmo atvasinājumu saskaņošanai un k−1 vienādojums otro atvasinājumu 
saskaņošanai (iekšējos kontrolpunktos).

Tātad uz 4 k parametriem mums sanāk 4 k−2 vienādojumi. Vajadzētu sanākt, 
paliek pat divas “liekas” brīvības pakāpes (kā tās izmantot: piemēram, var panākt, 
ka segmenta galos otrie atvasinājumi ir vienādi ar nulli, t.i. te splains pāriet taisnēs). 

Sākam būvēšanu.

S ' (x) mēs protam uzbūvēt kā kvadrātisku diferencējamu splainu, kas 

kontrolpunktos x0 , x1 , ... , xk pieņem (pagaidām nezināmas) vērtības

e0 , e1 , ... , ek :

Pi ' (x)=ei+d i(x−xi)+
1
2
[d i , d i+1](x−x i)

2
.

Šeit d0 , d1 , ... , d k (t.i. S ' ' (x) vērtības) varam aprēķināt no e0 , e1 , ... , ek :

d0 izvēlamies brīvi, un tālāk: d i+1=2 [ei , ei+1]−d i .

Starp citu ( 0≤i<k ):

Pi ' ' (x)=di+[d i , d i+1](x−x i);
Pi ' ' (x i)=d i ; Pk−1 ' ' (xk)=d k .

Integrēsim un prasīsim, lai polinomu vērtības kontrolpunktos būtu



y0 , y1 , ... , yk :

∫
x i

x

Pi ' (x)dx=Pi(x)− y i ;

∫
x i

x

Pi ' (x)dx=ei(x−x i)+
1
2

d i(x−xi)
2+ 1

6
[d i , d i+1](x−x i)

3
;

Pi(x)= yi+ei(x−x i)+
1
2

di(x−xi)
2+1

6
[d i , d i+1](x−xi)

3
.    (**)

Tātad:

Pi(xi+1)= y i+1 ;

Pi(xi+1)= y i+ei(x i+1−x i)+
1
2

d i(xi+1−x i)
2+ 1

6
[d i , d i+1](x i+1−xi)

3
;

[ y i , y i+1]=ei+
1
2

d i(x i+1−xi)+
1
6
[di , d i+1](xi+1−x i)

2
;

[ y i , y i+1]=ei+
1
2

d i(x i+1−xi)+
1
6
(d i+1−d i)(xi+1−x i) ;

[ y i , y i+1]=ei+
1
6
(2 d i+d i+1)(xi+1−x i) ;

[ y i , y i+1]=ei+
1
6
(d i+2 [ei , ei+1])(x i+1−xi) ;

[ y i , y i+1]=ei+
1
6

di(xi+1−xi)+
1
3
(ei+1−ei) ;

ei+1=3 [ yi , y i+1]−2 ei−
1
2

di(xi+1−xi) .

No šejienes, zinot ei , d i , varam izrēķināt ei+1 un pēc tam

d i+1=2 [ei , ei+1]−d i (sākumā e0 ,d0 varam brīvi izvēlēties).

Līdz ar to esam iemācījušies uzbūvēt divreiz diferencējamu 
kubisku splainu (*), kas kontrolpunktos x0 , x1 , ... , xk pieņem 
uzdotās vērtības y0 , y1 , ... , yk . 

Tas ir splainu idejas augstākais sasniegums!



e0 , e1 , ... , ek ir splaina funkcijas S(x) pirmā atvasinājuma vērtības, bet

d0 ,d1 , ... , d k – otrā atvasinājuma vērtības kontrolpunktos.

Lai iegūtu naturālu splainu, mums ir jāpanāk lai abos galos otrie
atvasinājumi ir nulles:

 P0 ' ' (x0)=d0=0 ; Pk−1 ' ' (xk)=dk=0 .

Pirmo nulli iegūsim, izvēloties d0=0 . Lai iegūtu d k=0 , ir 
speciāli jāpiemeklē e0 vērtība.

Un to tiešām var izdarīt, jo visi e0 , e1 , ... , ek , d0 , d1 , ... ,d k ir iegūstami ar 

lineārām izteiksmēm no e0 , d0 .

Aprakstītais algoritms pierāda teorēmu, ka divreiz 
diferencējamu kubisku splainu var uzbūvēt jebkuriem 
kontrolpunktiem x0 , x1 , ... , xk un jebkurām tajos dotājām 
vērtībām y0 , y1 , ... , yk .

Vikipēdijas rakstā ir dots labāks, bet grūtāk saprotams algoritms, kā arī dota gatava 
formula i-jam splainam.

Splainu lietojumi.
Interpolācija ar splainiem
Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_interpolation

Mums ir dotas funkcijas f vērtības k+1 kontrolpunktos
x0 , x1 , ... , xk , tajās nav trokšņu, un mēs gribam prognozēt f(x) 

vērtības citos punktos. Uzbūvēsim kubisku splainu S, kas sakrīt 
ar f visos kontrolpunktos, un prognozēsim f (x)≈S(x) . Tādā 
veidā šī prognoze kaut kādā mērā ievēro visas mums zināmās f 
vērtības (ne tikai x-am 2 vai 3 tuvākās). [Fīlings – kubiska splaina 
fragments satur daļēju informāciju par visiem splaina kontrolpunktiem. Sk. splaina 
aprēķinus.]

Gludu līniju vilkšana. 

Ja caur dotajiem punktiem (x0 , y0) ,(x1 , y1) , ... ,(xk , yk) (kuros 
nav trokšņu) izvilksim kubiska splaina grafiku, tad šīs līknes 
savienojumu punktus cilvēks nespēs ne saskatīt, ne sataustīt, t.i. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_interpolation


tā būs “ļoti gluda”.

Tiesa, ja datos būs trokšņi, tad šis pasākums neizdosies. Tādos 
gadījumos vajadzīga

Datu gludināšana.

Sk. Google attēlus spline smoothing.

Dots punktu mākonis ar trokšņiem:
(x0 , y0) ,(x1 , y1) , ... ,(xk , yk) .

Kādu vislabāko līkni var novilkt cauri tādam mākonim? Tas būtu 
līdzvērtīgi trokšņu atfiltrēšanai un x, y aptuvenas savstarpējās 
atkarības y≈ f (x) atklāšanai.

Labākā kubiskā splaina novilkšana:

Sk. Google attēlus spline smoothing.

Iedomājamies, ka velkam kubisko splainu Sz (x) nevis tieši caur 
dotajiem punktiem (x0 , y0) ,(x1 , y1) , ... ,(xk , yk) , bet caur (pa 
vertikāli) nobīdītiem punktiem: (x0 , z0) ,(x1 , z1), ... ,(xk , zk) . Un 
centīsimies šos nobīdītos z=(z1 , ... , zk) izvēlēties pēc iespējas 
labāk – minimizēsim summu:

ẑ=argmin
z

[∑
i=1

k

( y i−z i)
2+λ ∫

min xi

max xi

Sz ' ' (x)dx ] ,

kur λ ir gludināšanas parametrs (smoothing parameter), pirmais
saskaitāmais ir noviržu kvadrātu summa (precizitātes mērs), bet 
otrais ir splaina Sz (x) gluduma mērs. Minimizējot summu, 
līknes precizitāte tiek balansēta ar tās gludumu. (Otrais atvasinājums

Sz ' ' (x) ir lineārs splains, tāpēc minimizējamā izteiksme nav nemaz tik 

sarežģīta.)

Fīlings! Divu saskaitāmo balansēšanu izmanto arī citos uzdevumos.

Minimizācijas rezultāts būs līkne y=S ẑ(x) , kas iet cauri 
mākonim.

Izvēloties λ=0 , iegūsim līkni, kas iet precīzi cauri dotajiem 
punktiem (x0 , y0) ,(x1 , y1) , ... ,(xk , yk) , t.i. nekāda gludināšana 



te nebūs notikusi.

Izvēloties λ=+∞ (vai ļoti lielu vērtību), iegūsim vienu taisnu 
līniju (regresijas taisni), t.i. būsim “pārgludinājušies”. 
[Pārliecinieties paši, ka minimizācijas rezultātā tieši tā arī sanāk.]

Labāko λ vērtību iegūsim, eksperimentējot.

Visu teoriju sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Smoothing_spline.

Bezjē līknes un virsmas
Pierre Bézier 1960s gados izdomāja tās Renault automašīnu virsbūvju 
projektēšanai. Doti punkti, kā tos savienot ar elegantām līnijām vai virsmām?

Google attēli: bézier surface renault, divi auto attēli (zīmējums un foto)

Tas ir veids kā ar elegantu līkni savienot divus punktus, vai četrusus punktus telpā – 
ar elegantu liektu virsmu. Svarīga ir vēl viena šīs metodes priekšrocība: tās pamatā 
ir eleganta matemātika, kas dod iespēju līknes un virsmas ātri rēķināt zīmēšanas 
vai animācijas laikā, izmantojot nelielu skaitu glabājamo parametru. 

Bezjē līknes
Sk. https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_curve#Constructing_B%C3%A9zier_curves (sk. 
animācijas)

Google attēli: Bézier curve

Šīs līknes ir elegantas un ātri izrēķināmas no neliela skaita glabājamo parametru. 

Mērķis ir eleganti savienot divus punktus (plaknē vai telpā) Līknes uzdošanai tiek 
ņemta punktu virkne. Ir jāsavieno bāzes punkti – pirmais ar pēdējo. Pārējie punkti 
kalpo kā modifikatori, tie ietekmē/regulē savienojošās līknes trajektoriju. Bezjē 
līkne caur tiem parasti nemaz neiet. (Sk. animācijas.)

Lineārā Bezjē līkne neko jaunu nedod – te nav modifikatoru, ir tikai  bāzes punkti:

B (t)=(1−t )P0+t P1 ;0≤t≤1 .

Atvasinājums: B ' (t )=P 1−P 0 .

Parametram t mainoties no 0 līdz 1, punkts B(t) “nostaigā” taisnes nogriezni no 
punkta P0 līdz P1.

Kvadrātiskā Bezjē līkne:

Sk. animāciju Vikipēdijā.

B (t )=(1−t )2 P0+2(1−t )t P1+t
2 P2 ;0≤t≤1 .

https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_curve#Constructing_B%C3%A9zier_curves
https://en.wikipedia.org/wiki/Smoothing_spline


Matemātiskā ideja: koeficienti ņemam no Ņūtona binoma formulas, to summa ir 1:
(1−t+t )2=(1−t)2+2(1−t )t+t2=1 .

Atvasinājumi:
B ' (t )=−2(1−t )P 0+2(1−2 t )P 1+2 t P 2=2 [(1−t )(P 1−P0)+t (P 2−P1)] ;

B ' ' (t )=2[−P1+P 0+P2−P 1]=2(P0−2 P 1+P 2).

Šeit punkts B(t) “nostaigā” parabolas fragmentu no punkta P0 līdz P2, sākumā tas 
tuvojas vidējam kontrolpunktam P1, bet nesasniedzot to, atkal attālinās. Pārvietojot 
modifikatoru P1, mēs varam līknes eleganto izliekumu regulēt. Šis punkts līkni it kā 
“pievelk”.

Sk. animāciju Vikipēdijā.

Kubiskā Bezjē līkne:

B (t )=(1−t )3P0+3(1−t )
2 t P1+3(1−t )t

2 P2+t
3 P3 ;0≤t≤1 .

Koeficienti atkal ir ņemti no Ņūtona binoma formulas, to summa ir 1:
(1−t+t )3=(1−t )3+3(1−t )2 t+3(1−t ) t2+t3=1 .

Atvasinājums:

B ' (t )=3[(1−t )2(P1−P 0)+2(1−t )t (P2−P 1)+t
2(P 3−P 2)] .

Šeit punkts B(t) “nostaigā” līkni no punkta P0 līdz P3, bet te mums ir vēl plašākas 
iespējas līkne izliekumu regulēt, pārvietojot divus kontrolpunktus-modifikatorus P1 
un P2 (sk. attēlus).

Kubiskai Bezjē līknei var būt pīķi un paškrustošanās:

Google attēli: cubic Bézier curve cusp

n-tās pakāpes Bezjē līknes formula (praksē gan izmanto gandrīz tikai kvadrātiskās 
un kubiskās līknes): 

B (t )=∑
i=0

n

(ni )(1−t )n−i t i P i=∑
i=0

n

Bi
n(t)P i ;0≤t≤1 .

Koeficientus ņemam no Ņūtona binoma formulas, to summa ir 1:

1=(1−t+t )n=∑
i=0

n

(ni )(1−t )n−i t i .

Tos sauc arī par  Bernšteina bāzes polinomiem:

Bi
n(t )=(ni )(1−t)n−i t i ; ∑

i=0

n

Bi
m(t)=(1−t+t)n=1 .

Sk. Vikipēdijā: Bernšteina polinomi,

https://en.wikipedia.org/wiki/Bernstein_polynomial
https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_theorem


Lietojumi

Sīkāk sk. https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_curve#Applications

Google attēli: Bézier curve applications (attēls ar automašīnas siluetu)

Princips ir kopīgs – ja objektu saliek no Bezjē līknēm un virsmām, tad to var:

a) kompakti glabāt, jo tās izmanto nelielu skaitu glabājamo parametru, 

b) var nemanāmi ātri rēķināt un pārrēķināt zīmēšanas vai animācijas laikā.

Bezjē virsmas

https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_surface (vēlāk)

Google attēli: bézier surface applications (t.sk. auto un zilonītis)

Gan izmantotā matemātika, gan lietojumu galvenā ideja ir tāda pati kā Bezjē līknēm,
tikai tagad mērķis ir izveidot elegantu virsmu, kas savieno 4 bāzes punktus.

Bezjē (3, 3)-virsma:

Google attēli: bézier surface

Bildē ir Bezjē (3, 3)-virsma: kopā 4x4=16 kontrolpunkti (4 bāzes punkti, 12 
modifikatori). Pārbīdot modifikatorus, virsma mainīs formu.

Bet visvienkāršākā ir

Bezjē (2, 2)-virsma:

Kopā 3x3=16 kontrolpunkti (4 bāzes punkti, 5 modifikatori). 

Matemātiskā ideja –  šādi “sareizināt” Bezjē līknes:

C (u ,v)=∑
i=0

2

∑
j=0

2

Bi
2(u)B j

2(v)P ij ;0≤u ,v≤1 .

Koeficienti Bernšteina bāzes polinomu reizinājumi:

Bi
m(t )=(ni )(1−t )m−i t i .

Izvērsta izteiksme:

C (u ,v)=(1−u)2 [(1−v)2P00+2(1−v)v P 01+v
2P02] +

2(1−u)u [(1−v)2P10+2(1−v)v P11+v
2P12] +

u2[(1−v)2P20+2(1−v)v P21+v
2 P22] (kopā – 9 saskaitāmie)

https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_surface
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_curve#Applications


Virsmas stūri – 4 bāzes punkti:

C (0,0)=P00 ;C (0,1)=P02 ;

C (1,0)=P 20 ;C (1,1)=P 22 .

Pārējie 5 punkti ir modifikatori: P01 ,P10 , P11 ,P12 , P21 , kas ļauj mainīt 
virsmas formu.

Virsmas malas ir 4 Bezjē līknes:

C (0 , v)=[(1−v)2 P00+2(1−v)v P01+v
2 P02]

C (u ,0)=(1−u)2P00+2(1−u)u P10+u
2 P20

C (1,v)=(1−v)2P 20+2(1−v)v P21+v
2P22

C (u ,1)=(1−u)2P02+2(1−u)u P12+u
2 P22

Vispārīgā formula – Bezjē (m, n)-virsma:

mn kontrolpunkti (4 bāzes punkti , pārējie – modifikatori):

C (u ,v)=∑
i=0

m

∑
j=0

n

Bi
m(u)B j

n(v)P ij .

Koeficienti – Bernšteina bāzes polinomu reizinājumi:

Bi
m(u)=(mi )(1−u)m−iui ;

B j
n(v)=(nj)(1−v)n− j v j .

Četri bāzes punkti:

C (0,0)=P00 ;C (0,1)=P0n ;C (1,0)=Pm0 ;C (1,1)=Pmn .

Lietojumi

Piemērs – zilonītis Vikipēdijas rakstā (saskaitīsim četrstūrus, katram 16 parametri, 
kopā – daži simti parametru).

Google attēli: Bézier curve applications

Princips ir kopīgs – ja objektu saliek no Bezjē līknēm un virsmām, tad to var:

a) kompakti glabāt, jo tās izmanto nelielu skaitu glabājamo parametru, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bernstein_polynomial


b) var nemanāmi ātri rēķināt un pārrēķināt zīmēšanas vai animācijas laikā.

...
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