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Os programas deverão ser escritos em Mathematica. Deverá ser entregue a diskette ou o CD com os programas 
(devidamente comentados) e um relatório contendo as respostas às perguntas, bem como asexplicações que entender 
necessárias).

A evolução da população de uma certa espécie animal é descrita através da seguinte lei:
11 −+ += nnnnn ybyay , n=1,2,…,N-1,  (1)

onde yn  é a biomassa (soma das massas de todos os elementos) ao fim de n anos; an  e bn  são 
coeficientes conhecidos (variáveis ou constantes) que dependem da espécie em questão e das 
condições  do  meio  ambiente.  O  objectivo  do  presente  trabalho  consiste  em estudar  um 
modelo numérico para simular a evolução da população.  O trabalho está dividido em duas 
partes, em cada uma das quais é usada uma abordagem diferente.

I
1. Escreva um programa em Mathematica que  faça o seguinte: sendo dados os valores 

dos coeficientes an  , bn  , dois valores iniciais y0 , y1,  e um certo número natural N, 
calcular  a evolução da população até ao ano N.
Teste o seu programa nos seguintes casos:

a) y0 = 9.8, y1  =7.5,  an  =1.5, bn  =-0.7;
b)  y0 = 9.8, y1  =7.9,  an  =1.3+ (-1) n, bn  =-0.48 + 0.9 n ;
c) y0 = 4.8, y1  =5.2,  an  =2.2, bn  =-1.35;
d) y0 = 4.8, y1  =5.2,  an  =0.75 n, bn  = 0.82 n .

Represente  graficamente  os  resultados  das  simulações. Em todos  os  casos, 
considere  N=20.

2.  No caso de y0 = 4.8, y1   =5.2,   bn   = 0.82,  admitindo que  an   = cn  (onde c é 
constante), qual deverá ser o valor de c para que a população seja igual a 4 ao fim de 5 
anos? Resolva este problema por etapas:

a)  Determine  um intervalo  [α  ,  β]  tal  que  exista  um único valor  de  c, 
pertencente  a  [α  ,  β],  que  seja  solução  do  problema.  Sugestão:  baseie-se  nos 
teoremas  de  Bolzano   e  de  Rolle  e  na  resposta  1-c.  O  problema  tem  outras 
soluções fora desse intervalo?

b)  Aplicando  o  método  da  bissecção  no  intervalo  [α  ,  β]  escolhido,  e 
utilizando o programa construído na alínea (1) ,  escreva um algoritmo que lhe 
permita calcular a solução com um erro absoluto inferior a 10-6 .

c) Resolva o mesmo problema, mas usando o método da secante. Compare os 
dois métodos quanto à eficiência.



II
Na segunda parte  vamos usar um sistema de equações lineares, com o objectivo de 

responder à questão: conhecendo os valores inicial e final da população num certo período, y0 

e yN , e sendo conhecidos os coeficientes an e bn ,  n=1,2,…,N, determinar a evolução da 
população nesse período.

1. Escreva o problema sob a forma de um sistema de N-1 equações 
lineares  AN y = vN. Identifique a matriz AN e o vector vN. Escreva um programa que, 
conhecidos os valores de an , bn , y0 e yN , lhe permita construir AN e  vN. 

2.  Supondo  que  an >0,  bn  >0,  n=1,...,N,  mostre  que  o  sistema 
considerado tem solução única, para quaisquer  y0 e yN , qualquer que seja a dimensão 
N. (Sugestão: mostre, por indução, que Det An≠0, n=1,2,…,N-1).

3.  Deduza  as  fórmulas  que  lhe  permitem  obter  a  factorização  de 
Doolittle da matriz AN .Escreva um programa que, para uma dada matriz AN , calcule 
as matrizes LN e UN da factorização.  Tenha em conta que a matriz é tridiagonal.

4. Escreva um programa que lhe permita, dados os valores de y0 ,yN, a, 
b, obter a solução do sistema pelo método de Doolittle. Obtenha a solução no caso de 
an  =0.7 n , bn  =0.8 n, y0 = 5, yN=4, com N=5,10,15.  Apresente os resultados na forma 
gráfica.
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