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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).

I
Um termistor é um dispositivo que permite medir a temperatura de um objecto a partir 
da sua resistência eléctrica. Essa determinação é feita com base na seguinte fórmula:
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onde T é a temperatura (em graus Célsius), R - resistência (em KOhms); a,b,c são 
parâmetros que dependem do material de que é feito o objecto.

Neste problema, assumimos que 632 1034.0,10272.0,10273.0 −−− ×−=×=×= cba . O 
objectivo é determinar a resistência do objecto (R), a partir da temperatura observada 
(T), para o que é necessário resolver numericamente a equação (1).

1. Seja T=20. Determine um intervalo de valores de R (de comprimento não 
superior a 1) que contenha uma única solução. Baseie a sua resposta nos 
teoremas sobre localização de raízes de equações não-lineares.

2. Implemente um programa que lhe permita calcular a solução procurada, pelo 
método da bissecção, para um valor de T dado, com um erro absoluto inferior 
a  1E-6. Use esse programa para calcular R nos casos  de T=0,10,20,30,40,50.

3. Considere a função
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a)Prove que as raízes da equação (1) são pontos fixos de g (para qualquer T). 
b)Verifique que, para T pertencente ao intervalo [0,50], o método do ponto 

fixo com a função iteradora g converge para o ponto fixo de g (desde que a 
aproximação inicial seja suficientemente próxima desse ponto).

c) Escreva um programa que, para um dado valor de T, obtenha uma  solução 
aproximada da equação (1) pelo método do ponto fixo, com erro absoluto inferior 
a 1E-6. Use esse programa para calcular R nos casos de T=0,10,20,30,40,50. 
Represente graficamente a função R(T) (para isso, se necessário, calcule ovalor de 
R em mais pontos).

d) Compare os programas considerados em 2 e em 3c) quanto à eficiência.



II
Na tabela seguinte estão registados os valores da temperatura dum objecto (T, 

em graus Celsius), correspondentes a diferentes resistências (R, em KOhms). 
O objectivo agora é determinar o valor de T para uma dada resistência R , no intervalo 
[5,50].

R 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
T 42.81 25.28 15.97 9.752 0.1335 1.487 -5.511 -4.05 -9.24 -8.16

1) Em primeiro lugar, vamos resolver o problema por interpolação. 
a) Escreva um programa que lhe permita calcular  T, para um dado 

valor de R, aplicando a fórmula interpoladora de Lagange (usando 
um certo número de valores da função).

b) Usando esse programa calcule T, para R=20,  usando entre 2 e 10 
nós de interpolação (em cada caso, utilize os nós de interpolação 
que lhe permitem obter a melhor aproximação).

2) Pretende-se obter, por interpolação inversa, o valor de R, tal que T(R)=20. 
Obtenha aproximações deste valor, começando por usar dois pontos de 
interpolação, e aumentando até ao maior número de pontos  possível. 
Justifique a escolha dos pontos. Compare com os resultados obtidos na 
primeira parte do trabalho e comente.

3) Admitindo que o material considerado satisfaz a equação (1), vamos agora 
determinar as constantes a,b,c pelo método dos mínimos quadrados, usando 
todos os pontos da tabela. Sugestão: ao aplicar o método dos mínimos 
quadrados substitua a variável T(R) por S(R)=1/(T(R)+273) 

a) Escreva o sistema normal e resolva-o, usando para isso o software 
disponível no seu computador..

b) Considerando de novo a variável T(R), trace o gráfico da função 
ajustadora ,  obtida pelo método dos mínimos quadrados, para valores de R no 
intervalo [5,50]. Compare-a com o polinómio interpolador obtido na pergunta 
1b  (ao usar todos os pontos da tabela) . Tendo em conta que a temperatura 
deve variar monotonamente com a resistência qual das duas funções lhe 
parece aproximar melhor T(R)? 
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