
2609 – COMPUTAÇÃO NUMÉRICA E
SIMBÓLICA

Teste formativo 3

1. Este teste formativo propõe a resolução de exercícios práticos de programação de
métodos numéricos, usando a linguagem Pascal. No entanto, podem ser usadas
outras linguagens imperativas, como C ou Ada.

2. Os exercícios foram adaptados de programas contidos no livro “Pascal – Técnicas
de Programação – 5ª  edição”, de Pedro Guerreiro, FCA Editora. O capítulo 12 deste
livro contém várias soluções de problemas de cálculo numérico que podem ser de
interesse para os alunos desta disciplina.



Teste formativo nº 3 de Computação Numérica e Simbólica

1 - Escreva um procedimento na linguagem Pascal para determinar o polinómio
interpolador de Lagrange de um conjunto de pontos em R2.

2 - Implemente na linguagem Pascal o método de integração baseado na regra de
Simpson.

3 - Implemente uma função Pascal simples para determinar a derivada aproximada de
uma função f num ponto x, quando se conhecem apenas os valores f(x0), f(x1), ... f(xn).



Relatório do teste formativo nº 3
Computação Numérica e Simbólica

1 - Escreva um procedimento na linguagem Pascal para determinar o polinómio
interpolador de Lagrange de um conjunto de pontos em R2.

Comecemos por definir os tipos de dados para representar polinómios e pontos no plano
cartesiano:

const
  maxGrau = ...;

type
  Polinomio = record
    coefs: array [0..maxGrau] of real;
    grau: 0..maxGrau
  end;

type
  Ponto = record
    xx, yy: real
  end;

Temos assim de construir um procedimento para interpolar um array de pontos por um
polinómio. Esse procedimento terá o seguinte cabeçalho:

procedure InterpLagrange(var p: Polinomio;
var z: array [i1..i2: integer] of Ponto;
n: integer);

em que z é o array de pontos a interpolar, n é o número de pontos (n e z são parâmetros
de entrada) e p é o polinómio interpolador (parâmetro de saída).

O polinómio interpolador é a soma dos n polinómios que obedecem à seguinte
propriedade: são nulos em todos os pontos da interpolação, excepto num, onde
assumem o valor a interpolar. A soma de todos estes polinómios interpola o array como
se pretende. Assim, o corpo do procedimento é o seguinte:

procedure InterpLagrange(var p: Polinomio;
var z: array [i1..i2: integer] of Ponto;
n: integer);

var
  i: integer;
  s: Polinomio;
begin
  Anular(p);
  for i := 1 to n do
  begin
    PZerosX1(s, z, i, n);



    ASomar(p,s);
  end
end;

O procedimento Anular inicializa um polinómio a zero, o procedimento PZerosX1  gera
um polinómio da classe mencionada acima (anulando-se em todos os pontos menos um)
e o procedimento ASomar soma acumulativamente um polinómio a outro (ou seja, p :
= p + s) :

procedure Anular(var p: Polinomio);
begin
  p.coefs[0] := 0.0;
  p.grau := 0
end;

procedure ASomar(var z: Polinomio; a: Polinomio);
{z := z + a}
var
  i: integer;
begin
  for i := 0 to min(z.grau, a.grau) do
    z.coefs[i] := z.coefs[i] + a.coefs[i];
  if a.grau >= z.grau then
  begin
    for i := succ(z.grau) to a.grau do
      z.coefs[i] := a.coefs[i];
    i := a.grau;
    while (z.coefs[i] = 0.0) and (i > 0) do
      i := pred(i);
    z.grau := i
  end
end;

O procedimento PZerosX1 gera um polinómio p(x) = q(x) * y[k] / q(x[k]), em que q(x)
= (x – x[0])*(x – x[1])* ... *(x – x[n]). O polinómio q(x) anula-se em todos os pontos da
interpolação, o polinómio p(x) anula-se em todos os pontos menos em x[k], onde
assume o valor y[k]. O procedimento faz uso de três outros: BinMultiplicar, que calcula
o polinómio q(x) (uma multiplicação de binómios); AKMultiplicar, que multiplica um
polinómio por uma constante, neste caso y[k] / q(x[k]); e a função Horner, que utiliza o
método de Horner para determinar o valor do polinómio q na posição x[k]. Todos estes
procedimentos e funções são definidos abaixo.

procedure PZerosX1(var p: Polinomio;
    var z: array [i1..i2: integer] of Ponto;
    k, n: integer);
var
  i: integer;
begin
  if z[k].yy = 0.0 then
    Anular(p);



  else
  begin
    p.grau := 0;
    p.coefs[0] := 1.0;
    for i := 1 to n do
      if i <> k then
        BinMultiplicar(p, z[i].xx);
      AKMultiplicar(p, z[k].yy / Horner(p, z[k].xx))
  end
end;

procedure BinMultiplicar(var p: Polinomio; x0: real);
{pre: p.grau < maxGrau}
{p := p * (x – x0)}
var
  i: integer;
begin
  with p do
  begin
    grau := succ(grau);
    coefs[grau] := coefs[pred(grau)];
    for i := pred(grau) downto 1 do
      coefs[i] := coefs[pred(i)] – x0 * coefs[i];
    coefs[0] := –x0 * coefs[0]
  end
end;

procedure AKMultiplicar(var p: Polinomio; k: real);
{p := k * p}
{pre: k <> 0}
var
  i: integer;
begin
  for i := 0 to p.grau do
    p.coefs[i] := k * p.coefs[i]
end;

function Horner(p: Polinomio; x: real): real;
{Valor de p em x. Regra de Horner}
var
  s: real;
  i: integer;
begin
  s := 0.0;
  for i := p.grau downto 0 do
    s := s * x + p.coefs[i];
  Horner := s
end;



2 - Implemente na linguagem Pascal o método de integração baseado na regra de
Simpson.

O problema da integração numérica consiste em, dada uma função real de variável real
e um intervalo [a,b], determinar o valor do integral da função nesse intervalo. A sua
resolução passa por dividir o intervalo [a,b] em sub-intervalos pequenos nos quais se
calcula o integral de uma função aproximada. Depois é só somar tudo.  O cabeçalho da
função que retorna o integral deve ser o seguinte, com n a indicar o número de sub-
intervalos em que se divide o intervalo [a,b].

function Integral(function f(x: real): real;
a, b: real; n: integer): real;

Usando a regra de Simpson, a implementação da função é a seguinte:

function Simpson(function f(x: real): real;
a, b: real; n: integer): real;

var
  h, s: real;
  i: integer;
begin
  h := (b – a) / n;
  s := 0.0;
  for i := 1 to n do
    s := s + (h / 6) * (f(a + pred(i) * h) +

4 * f(a + (i – 0.5) * h) + f(a + i*h));
  Simpson := s
end;

No entanto, isto pode ser arrumado de uma forma mais eficiente, notando que as
parcelas f(a) e f(b) entram apenas uma vez no somatório, que todos os outros limites dos
sub-intervalos entram duas vezes e que os pontos médios entram quatro vezes:

function Simpson(function f(x: real): real;
a, b: real; n: integer): real;

var
  w, s: real;
  i: integer;
begin
  w := (b – a) / (2 * n);
  s := 0.0;
  for i := 1 to pred(2 * n) do
    s := s + 2 * succ(i mod 2) * f(a + i * w);
  Simpson := (w / 3) * (s + f(a) + f(b))
end;

Note a subtileza do uso da expressão 2 * succ(i mod 2), que vale 2 quando i é par e 4
quando i é ímpar.



3 - Implemente uma função Pascal simples para determinar a derivada aproximada de
uma função f num ponto x, quando se conhecem apenas os valores f(x0), f(x1), ... f(xn).

Consideremos que x0, x1, ... xn estão ordenados por ordem crescente.
O problema da diferenciação numérica consiste em calcular a derivada de uma função
num ponto a partir dos valores da função na vizinhança desse ponto. Desta forma,
teremos de determinar quais as duas abcissas xi e xi+1 que enquadram x, ou seja, em que
xi < x < xi+1. Estamos a assumir, naturalmente, que x está no intervalo [x0, xn]. O
procedimento Enquadrar abaixo efectua este cálculo.
Depois, há que aproximar a função nesse intervalo pela recta definida pelos dois pontos
e considerar que a derivada é o declive dessa recta. A função Derivada calcula, pois, a
derivada pretendida com o auxílio do procedimento Enquadrar:

function Derivada(var p: array [i1..i2: integer] of Ponto;
  n: integer;

x: real): real;
var
  i: integer;
begin
  Enquadrar(p, n, x, i);
  Derivada := (p[i].yy – p[pred(i)].yy) /
              (p[i].xx – p[pred(i)].xx)
end;

procedure Enquadrar(
var p: array [i1..i2: integer] of Ponto;
n: integer;
x: real;
var k: integer);

{pre: p[1].xx <= x <= p[n].xx; p está ordenado pelo campo
xx}
{pós: (p[pred(k)].xx <= x) and (x <= p[k].xx); k >= 2}
begin
  i := 1;
  j := succ(n);
  while succ(i) < j do
  begin
    a := (i + j) div 2;
    if x <= p[a].xx then
      j := a
    else
      i := a
  end;
  k := j;
end;


