
MS211 - Turma H - Teste 8 - Entrega: 15/06/20

Nome: RA:

1. O seu RA começa com uma letra. Depois tem 6 d́ıgitos decimais na forma abcdef . Sejam g, h e i os
primeiros d́ıgitos não nulos do seu RA e sejam j, k e l os últimos d́ıgitos não nulos do seu RA.

Considere o seguinte sistema não-linear:  gx1x2 = j
hx2x3 = k
ix3x1 = l

Responde às seguintes questões. Justifique as suas respostas. As respostas aos itens (a), (c) e (e) devem
ser escritas a mão.

(a) Qual é o conjunto das soluções deste sistema não-linear?

(b) Utilize um software da sua escolha para plotar as curvas dadas pelas 3 equações acima juntas em um
único gráfico em 3D. Escolhe uma boa perspectiva e indique as soluções do sistema não linear usando
pontos vermelhos. Este gráfico pode ser entregue em um arquivo separado. Se conseguir, junte este
gráfico às suas outras respostas em um único arquivo.

(c) Escolhe um chute inicial x(0) ∈ N3 tal que ||F (x0)||∞ > ε = 0.1. Obtenha uma aproximação para
a solução do sistema pelo método de Newton. Providencie detalhes. Pare se um dos 2 critérios de
parada está satisfeito preenchendo a tabela seguinte (Lembre-se que ||v||∞ = max1≤i≤n|vi| para todo
v ∈ Rn). Exibe todos os passos que devem ser feitos usando 4 d́ıgitos decimais. Escreve os sistemas
lineares que precisam ser resolvidos e as soluções encontradas em cada iteração.

Qual é a aproximação obtida de uma solução do sistema não-linear?

k x(k) F (xk) ||F (xk)||∞ ||s(k−1)||∞ s(k)
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1
1
1

 −

...

(d) Plote o gráfico do item (b) de novo, escolhendo uma perspectiva boa. Marque as soluções do sistema
não linear em vermelho e os pontos x(k) do item (c) em preto. Para todo k = 0, . . ., conecte x(k) e
x(k+1) usando uma seta. Este gráfico pode ser entregue em um arquivo separado. Se conseguir, junte
este gráfico às suas outras respostas em um único arquivo.

(e) Dado o chute inicial x(0) escolhido no item (c) e precisão igual a 0.1, obtenha uma aproximação para
a solução do sistema pelo método de Newton Modificado.



Pare se um dos 2 critérios de parada está satisfeito preenchendo a tabela seguinte (Lembre-se que
||v||∞ = max1≤i≤n|vi| para todo v ∈ Rn). Exibe todos os passos que devem ser feitos usando 4
d́ıgitos decimais. Escreve os sistemas lineares que precisam ser resolvidos e as soluções encontradas
em cada iteração.

Qual é a aproximação obtida de uma solução do sistema não-linear?

k x(k) F (xk) ||F (xk)||∞ ||s(k−1)||∞ s(k)
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...

(f) Plote o gráfico do item (b) de novo, escolhendo uma perspectiva boa. Marque as soluções do sistema
não linear em vermelho e os pontos x(k) do item (e) em azul. Para todo k = 0, . . ., conecte x(k) e
x(k+1) usando uma seta. Este gráfico pode ser entregue em um arquivo separado. Se conseguir, junte
este gráfico às suas outras respostas em um único arquivo.


