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1. EMENTA
Erros, Convergência. Série de Taylor, Soluçáo numérica de equações não-lineares.
Solução numérica de sistemas de equaçôes lìneares e náo-lineares. Cálculo numérico de
autova-lores e autovetofes. Interpolação, {justamento de curvas. Integraçáo Numérica.
Soluções _a;4oÍmadas para equações diferenciais ordinárrias e equações diferencíais
parciais. llts w- 193111- CtC)

2. OBJETIVOS
1. Estudar métodos numéricos para a soluçâo de problemas matemáticos e numéricos.
2. Resolver problemas por meios computacionais.
3. Explorar dificuldades e soluções para obtençáo de tentativas iniciais, aceleração de
convergência e acesso à precisão de resultados.
4, Ana-lisar aspectos computacionais de a.fmazenamento de dados, apÍoveitamento
estrutural de problemas, condicionamentos, consistência e estabílidade de algoritmos.
5. Estudar formas de anáise de resulrad.os. (8t
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3. CONTEUDOPROGRAMÁTICO
1.

Princípios Getais do Ca-lculoNumérico
1. l Conceitos fundamentais em flétodos numéricos: Iteração; aproximaçáo loca];
extrapolação ao limite; esquemas de diferenças íïnitas; números aleatórios.
1.2.Problemas e algoritmos numéricost deíìnições; íórmulas recursivas, estabílidade
numérica.
l.3.Estimativa de erros: fontes de eifoj e1ïo absoluto; erro relativo; arredondamento
e truncaÍnento; propagaçáo de eros; sistemas numéricos; número de condiçáo
de problemas e algoritmos.

2.

Solução de Equações Nãolineares
2.1 Métodos de localizaçáo de raizest gfáficos; tabelas de valores funcionais; método
do meio interva-lo.

RECEBDO

s,,l"&3 t94!&-

2,2 Teorìa geral de métodos iterativos: ponto ÍÌxo; contração e funçáo de iteração;
anáúisede convergência; ordem de convergência; critérios de terminalidade.
2.3 Métodos de refinamento de raízes: método de Newton-Raphson; método da
secante e seus varialtes; anáúise de erro para os métodos de Ne*ton-Raphson e
da secante.
2.4 Ratzes mú1tip1as e equações polinomiais: definições; propriedades; deflação;
mau-condicionamento.
3

Solução de Sistemas de trquações A1gébricasLineares e Não-Lineares
3.1 Conceitos básicos de álgebra linear numérica: definições; particionamento de
matrizes; espaços vetoriais; autovalores e autovetores, e transfoÍmações lineares
e de similaridade.
3.2 Métodos diretos: sistemas triangulares; elimínaçáo de Gauss; estratégias de
pivotação; decomposição LU; esquemas compactos de eliminação; matriz inversa.
3.3 Matrizes especiais e de gtande porte: matrizes simétricas positivas deÍìnidas;
método de Choleski; matrizes de banda; matrizes esparsas; esquemas de
âÍmaz enamento e manipulaçáo matrìcial.
3.4 Analise de erro para sistemas lineares: normas de vetores e matrizes; analise por
perturbaÇâo; métodos iterativos para melhoria da solução.
3.5 Métodos iterâtivos: metodo de Jacobi; método de Gauss-Seidel; métodos de
sobre-relaxaçào;alráíse de convergência.
3.6 Céúcu1ode autovalores e autovetores; método da potência; método da iteraçào
inversa; métodos baseadosem transformaçÕesde similarìdade.
3.7 Sistemas de equaçõesnáo-lineares:métodos iterativos do tipo Jacobi ou GaussSeidel;método de Newton e métodos de Newton modifïcados.

4

InterpoÌaçãoe Aproximaçào
4.1 Interpolação polinomial: fórmula geral de Newton para interpolação; fórmula de
Lagrange; interpoiação de Hermite; interpolação inversa; interpolação a várias
variáveis.
4.2 Aproximação de funções: conceitos básicos; aproimação de Weierstrass;
aprodmação peJo método de minimos quadrados; sistemas ortogonais;
aplicaçõesde polinomios ortogonais.
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Integraçáo e Diferenciação Numérica
5.1 Fórmulas fechadas e abertas de Ne*'ton: regra trapezoidal simples e composta;
regra de Simpson simples e composta; regras abertas com GP 1 e 3; regras com
graus de precisão superior a trés.
5.2 Fórmulas Gaussianas de Integração: regra de Legendre; regra de Tchebycheff;
recrra
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5.3 Operadores de diferenças finitas e derivação numérica: diferenças Íinitas
progressivas; diferenças finitas retroativas; diferenças Íìnitas centrais;
propriedades básícas; esquemas de cáculo de derivadas por diferenças Íinitas;
estimativa de erros.
5.4 Integraçáo numérica de funções a várias variáveis: fórmulas iteradas; integração
em domÍnios a,rbitrários.
5.5 TraLamento numérico de
transformacÒespolinomiais.
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Soluçáo Numórica de Equações Diferenciais Ordinánas
6.1 Problemas de Valor Inicia-l: série de Taylor; método de truler; métodos de RungeKutta; mètodos implícitos; métodos previsores-corretores;controle do tamanho
do passo;problemasrÍgidos.
6.2 Problemas de valor no contorno: método de diferenÇas Íinitas.

7. Soluçáo Numérica de Equações Diferenciars Parciais
7.1. Métodos de Diferenças Finitas: esquemas e:plícitos e implícitos; consistência;
estabiIidadee convergência.
7.2. Métodos de resíduos ponderados:métodos de colocaçáo,formulaçáo variaciona,l
de Galerkin e formulação por mínimo quadrado.
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4.2- Complementares
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