
Matemática Computacional

Ficha 2

Devem compreender os exerćıcios resolvidos da sebenta, pág. 57.

Considere a seguinte equação não linear

ex/4 − 2

x
= 0, (x > 0) (1)

1. Prove que a equação (1) admite uma solução única, z, no intervalo [1.3, 1.5]. Comece por
fazer uma análise gráfica (reescrevendo a equação noutra forma + simples) e depois teórica.

2. Pretende-se aproximar z por um método do ponto fixo, ou seja, uma sucessão da forma
xm+1 = g(xm). Para isso, vamos reescrever (1) na forma x = g(x) de modo que z seja ponto
fixo de g.

(a) Considere as funções

(I) g1(x) = 2 e−x/4, (II) g2(x) = 4 ln(2/x),

Mostre que a raiz z da equação (1) é também ponto fixo de g1 e de g2.
Isso é ilustrado nos gráficos (atenção onde está origem). Identifique f , g1, g2,z:

In[35]:= Plot@8f@xD, x, g1@xD<, 8x, 0.5, 2<D
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Out[35]= � Graphics �

In[39]:= Plot@8f@xD, x, g2@xD<, 8x, 1., 2<D
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Out[39]= � Graphics �
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(b) Recorrendo ao teorema do ponto fixo, prove que o método associado a (I) converge para
a raiz z, qualquer que seja x0 escolhido em [1.3, 1.5]. Qual a forma geral da sucessão?

(c) Utilizando essa sucessão, faça x0 = 1.3 e calcule as 4 primeiras iteradas xi, i = 1, ..., 4.
Utilizando a fórmula de erro (2.12) da Sebenta, calcule um majorante para o erro de
x2.

(d) Quantas iteradas teria de calcular para obter um erro inferior a 10−3? Sugestão: utilize
uma das fórmulas (2.11) ou (2.13).

(e) Determine a ordem de convergência do método do ponto fixo associado a (I), justifi-
cando (atenda à definição de ordem e à matéria dada nas aulas 6,7). Obtenha uma
aproximação para o coeficiente assimptótico da convergência K∞.

3. Considere os outputs obtidos para a sucessão gerada por g2, utilizando o Mathematica, com
x0 = 1 e x0 = 1.3:

In[25]:= g2@x_D := 4*Log@2.�xD

In[26]:= NestList@g2, 1., 6D

Out[26]= 81., 2.77259, -1.30654, 1.70307 + 12.5664 ä,

-7.38791 - 5.74436 ä, -6.17249 + 9.9228 ä, -7.06096 - 8.50909 ä<

In[55]:=

NestList@g2, 1.3, 6D

Out[55]= 81.3, 1.72313, 0.596015, 4.84254, -3.53717, -2.28072 + 12.5664 ä, -7.41633 - 7.00134 ä<

Comente. O que lhe parecem indicar, no que respeita à convergência (ou divergência) da
sucessão gerada por g2? Prove, teoricamente, que não consegue escolher x0 t.q. a sucessão
gerada por g2, ou seja, xm+1 = g2(xm), convirja para a raiz z.

4. Proponha outra maneira de reescrever a equação (1) na forma x = G(x). Estude a con-
vergência do método associado.
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