
Computação Científica I
Lista 2: Gráficos e Ponto flutuante

Professor: Bernardo Costa
Monitor: Cláudio Verdun

26 de agosto de 2014. . . para 10 de setembro

”Uma imagem vale mais do que mil palavras”
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1 Familiarizando-se com a matplotlib
1. Criando dados para plotar

(a) Crie uma lista de 20 pontos igualmente espaçados entre 0 e 20.
(b) Porque o exercício acima fica mais fácil se fossem 21 pontos?
(c) Escreva uma função que retorne uma lista com n pontos igualmente espaçados

entre a e b. Se b < a, retorne uma lista com pontos em ordem decrescente.
(d) O que você faria se fosse necessário retornar uma lista vazia no caso b < a?
(e) Use tudo isso para calcular o seno de uns 1000 pontos entre 0 e 3. (numa lista)

2. Faça o gráfico da função sin(x) nos intervalos [0, 2π], [−30π, 40π] e [1.2, 1.3].

3. Seja ε = 2−50. Faça o gráfico das funções seno e cosseno nos intervalos [0, ε], [2π, 2π+ε],
[1000π, 1000π + ε].

4. Mesma questão para ε = 2−500, ε = 2−5 e ε = 2.

5. Trace os gráficos das três funções trigonométricas básicas (seno, cosseno, tangente) no
intervalo [−2π, 2π] num mesmo eixo. Evite ver apenas o gráfico da tangente.

2 Números de ponto flutuante
1. Variações sobre next_float.

(a) Escreva uma função min_float que calcule o menor float estritamente positivo.
(b) Escreva uma função max_float que calcule o maior float positivo.
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(c) Fazer a função next_float(x) ficar 100% certa: tratar números negativos, o zero
e os infinitos. Você deverá usar os valores retornados por min_float e max_float.

(d) Complete este exercício com a função prev_float(x). O arquivo Test_floats.txt
contém algumas sugestões de números que o seu programa deve testar, e o pro-
grama prevnext.c a implementação desta função em C para você comparar os
resultados.

(e) Faça o gráfico de next(x) − x e de x − prev(x). Quais intervalos são os mais
interessantes?

(f) Use o módulo timeit para descobrir se o seu código leva mais ou menos tempo
de acordo com o valor do argumento (x). Aproveite também para comparar com
o tempo de execução do programa C correspondente.

2. Se uma função não tem uma raiz exatamente igual a um ponto flutuante, o método da
bisseção encontra apenas uma aproximação desta. Dê uma função cuja raiz não seja
um float. Como é o seu gráfico?

3. Dê agora uma função em cuja expressão haja apenas números inteiros, mas que todas
as raízes não sejam floats.

4. Compare a performance do método da bisseção com o de Newton para esta função.

5. Faça um gráfico do erro (a cada passo) vs tempo de cálculo para estes métodos. Use
timeit se possível! (Este pode ser um pouco mais difícil)

3 E finalmente, o livro do Quarteroni!
• Leia o capítulo 2, "Nonlinear Equations".

• Faça as seguintes questões do Quarteroni (quarta edição):

– Sobre método da bissecção: 2.1, 2.2, 2.3
– Sobre método de Newton: 2.9, 2.12, 2.13
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