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Os programas deverão ser escritos em Mathematica. Deverá ser entregue a diskette ou
CD com os programas (devidamente comentados) e um relatório contendo as respostas

às perguntas, bem como as explicações que entender necessárias.

I

A distribuição de temperaturas (em oC) ao longo de uma barra é dada pela seguinte
função:

T (x) = x(x2 − 2) + αx − x2e−x + 1 (1)

onde α é um parâmetro real, x ∈ [0, 3].

1. Verifique que, no caso α = 1, a temperatura não se anula em nenhum ponto da
barra, enquanto que no caso α = 0 anula-se em dois pontos. Justifique teoricamente
e ilustre as conclusões através de gráficos. No caso de α = 0 determine intervalos de
comprimento 0.5 que contenham cada uma das soluções e não contenham a outra.

2. Escreva um programa que lhe permita, para cada uma das soluções consideradas na
aĺınea anterior, obter uma aproximação com erro absoluto inferior a 10−10, aplicando
o método de Newton. Usando esse programa, obtenha aproximações de cada uma
das raizes, no caso de α = 0. Para cada raiz, escolha um intervalo real e verifique que
as condições de convergência do método de Newton são satisfeitas nesse intervalo.

3. Considere a função

g(x) =
−1 + x2e−x

x2 − 2
. (2)

(a) Mostre que, no caso de α = 0, os pontos fixos de g são raizes de T . Para cada
uma das raizes, verifique se é posśıvel utilizar o método do ponto fixo com a
função iterdora g para a aproximar. No(s) caso(s) em que for posśıvel, indique
um intervalo em que sejam satisfeitas as condições do teorema do ponto fixo.

(b) Escreva um programa que permita aproximar as raizes de T pelo método
do ponto fixo com a função iteradora g, com erro absoluto inferior a 10−10.
Aplique-o no caso em que o método converge. Compare este algoritmo com o
do método de Newton quanto à eficiência.
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II

Representemos por A(n) uma matriz real, de dimensão n × n, cujas componentes são
dadas pelas expressões:

aij = 1
2i , se i = j

aij = 1
2i+j , se i 6= j.

1. O objectivo deste problema é analisar o condicionamento da matriz considerada.

(a) Prove que A(n) tem a diagonal estritamente dominante, qualquer que seja n.

(b) Utilizando o comando Inverse calcule ‖(A(n))−1‖1 para n = 10, 20, . . . , 100 .
Trace o gráfico do número de condição como função de n.

(c) Utilizando os resultados das aĺıneas anteriores, analise o comportamento de
cond1(A

(n)) para valores grandes de n.

Pretende-se agora aplicar o método de Gauss-Seidel à resolução o sistema linear
A(n)x = b, onde bi =

∑n

j=1 aij, i = 1, . . . , n..

(a) Determine a matriz de iteração C (do método de Gauss-Seider) com o aux́ılio
do Mathematica e calcule o seu raio espectral (nos casos de n = 5, 10, 20). Que
pode concluir sobre a rapidez de convergência?

(b) Escreva uim programa que permita resolver o sistema nos casos considerados
pelo método de Gauss-Seidel (sem usar a matriz C!). (Use como critério de
paragem a condição ‖x̃− x‖ < 10−3, onde x e x̃ representam, respectivamente
a solução exacta e a aproximada.

(c) Usando o programa anterior, obtenha uma solução aproximada nos casos de
n = 5, 10, 20. Com base na norma do erro das iteradas, comente a rapidez de
convergência; compare as conclusões com as da aĺınea a) .
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