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Os programas deverão ser escritos em  Matlab ou Mathematica ou C++. Deverá ser entregue um CD com os programas 
(devidamente comentados) e um relatório contendo as respostas às perguntas, bem como as explicações que entender 
necessárias).
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Figura 1

I
Considere  a  figura  1  ,  onde  os  símbolos   Kj ,  j=1,...,n  representam 

concentrações  (mg/m3)  de oxigénio,  numa mistura  de gases,  distribuída em vários 
depósitos.  Estes depósitos  estão ligados  através  de canais  representados  por setas, 
estando associado a cada seta um número que corresponde ao caudal (m3/minuto). A 
lei da conservação da massa implica que, numa situação de equilíbrio, a massa de 
oxigénio que entra num depósito, por minuto, é igual á massa que sai.   No depósito 1, 
por exemplo, entram por minuto 2K0 mg de oxigénio (vindos do depósito 0) e K2 mg 
do mesmo gás (vindos do depósito 2).  Do mesmo depósito saem, por minuto, 3 K1 

mg de oxigénio (K1 mg para o depósito 0 e 2K1  mg para o depósito 2). Assim,  para o 
depósito 1 obtém-se a equação
                                2K0+K2=3K1.  
Escrevendo a equação correspondente a cada um dos depósitos  obtém-se um sistema 
de  equações lineares.  Note-se que nos depósitos 0  e n entra 1 m3/minuto de gás, 
vindo do exterior, mas este não é tido em conta nas equações, porque a concentração 
de oxigénio nele é igual a 0. Este fluxo garante apenas que a quantidade total de gás 
em cada depósito se mantém constante.
  Supondo que é dado o valor de  K0 , pretende-se determinar os valores das restantes 
concentrações. 

1. Sendo o sistema de equações dado na forma Anx =bn , escreva um programa 
que, conhecidos os valores de n e e K0 , lhe permita construir a matriz An e o vector 
bn.  Tenha em conta o facto de a matriz  An  ser tridiagonal (isto é, só a diagonal 
principal e as duas diagonais adjacentes é que têm entradas diferentes de 0).

2.  Com base no estudo do condicionamento do sistema responda à seguinte 
questão. Se, para um dado valor de n, a concentração K0 sofrer uma alteração de 1%, 
como é que isso afectará as restantes concentrações?

3. Pretende-se usar o método SOR para resolver o sistema linear considerado. 
a) Nos casos de n=10, n=20 e n=30, determine o valor de ω para o qual 

se obtém a convergência mais rápida. Baseie-se no valor do raio espectral da matriz 
de iteração C(ω), considerando diferentes valores de ω no intervalo ]0,2[.

b)  Utilizando  o  valor  de ω  determinado  na  alínea  anterior,  e 
considerando K0=1, determine a solução do sistema, para n=10,20,30. Certifique-se de 
que  a  solução  encontrada  tem um erro  absoluto  inferior  a  0.0001  (na  norma  do 
máximo).  



II

Considere a seguinte tabela, onde está registada a variação ao longo do tempo (em 
segundos) da  pressão a que certo um material está sujeito:

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P 3.0143 2.5062 2.1518 1.9874 1.6565 1.6124 1.5431 1.2890 1.275 1.175

Sabe-se  que  os  valores  obtidos  experimentalmente  podem ser  ajustados  por  uma 
função g, dependente de 3 parâmetros a,b,c, do tipo ctbeatg +=)( . O objectivo deste 
trabalho é obter os valores destes parâmetros pelo método dos mínimos quadrados.

1. Para começar, suponhamos que o valor de a  é conhecido aproximadamente (a=1) 
e, para obter os valores dos outros dois parâmetros, vamos usar uma função ajustadora 
mais simples, ctbtgtg +=−= ln)1)(ln()( . Os valores tabelados devem ser 
transformados de forma a corresponder à  nova função ajustadora.

  (a) Tendo em consideração que a nova função ajustadora corresponde a um 
ajustamento  linear,  obtenha  os  valores  de  b e   c,  usando o método  dos  mínimos 
quadrados (caso linear).

  (b) Calcule a soma dos quadrados dos desvios da função  g, construída com 
base nos valores de a, b e c  considerados, em relação aos valores tabelados.

2. Passemos agora ao problema mais geral do ajustamento não-linear com a função 
ajustadora  g.  Deste  modo,  vamos  refinar  os  valores  dos  parâmetros  obtidos  ao 
resolver o problema linear.

  (a)  Escreva  o  sistema  de  equações,  da  forma  F(a,b,c)=0,  que  lhe  permite 
calcular os parâmetros a, b e c pelo método dos mínimos  quadrados.
  (b) Programe  funções  que lhe permitam calcular a  função não-linear F, 
correspondente ao sistema da alínea  anterior, e a respectiva matriz Jacobiana, sendo 
dado qualquer vector (a0, b0,c0). 

(c) Escreva um algoritmo que use o método de Newton e as funções da alínea b) para 
obter uma solução aproximada do sistema da alínea a).  Aplique esse algoritmo à resolução do 
sistema da alínea a),  usando como aproximação inicial  os valores de  a,  b e  c  obtidos no 
problema 1.

(d) Calcule a soma dos quadrados dos desvios da função  g, construída com 
base nos novos valores de a,b e c, em relação aos valores tabelados. Compare com o 
valor obtido  em 1-b) e comente.
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