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“[...] this principle, by which each ôight variation, if useful, is preserved, by the term of Natural Sele�ion [...]”
– Darwin, Sir Charles (1859)

Dizem que não há nada a que você não se acostume
Cala a boca e aumenta o volume então.

– Titãs

1 Questões do Quarteroni
Comece aquecendo os motores com as questões do livro do Quarteroni, para ter certeza que
você implementou corretamente as fórmulas de integração. Para isso, faça os exercícios: 4.5,
4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17.

Além disso, faça os exercícios mais teóricos: 4.7, 4.8, 4.11.

2 Revisão de métodos adaptativos
O método adaptativo visto em sala de aula usa a regra de Simpson para calcular integrais
em cada um dos subintervalos [ci, di].

O objetivo deste exercício é ver como pequenas modificações podem ser feitas nesta idéia,
e qual o seu resultado.

1. Instrumentando: implemente o método adaptativo “por bisseção”, e retorne não apenas
o valor da integral, mas também a lista dos intervalos considerados. Use isso para
traçar um gráfico do número de pontos necessários em função da precisão. Idéias para
funções a serem testadas: exp(x), sin(πx), exp(exp(x)), cos(x2), 20(1 − x2)3. Algumas
sugestões de intervalos: [0, 1], [−1, 1], [0, 10].

2. Modifique o método para, em vez de usar a regra de Simpson “1 - 4 - 1”, usar a
fórmula do trapézio. Veja, em alguns dos casos acima, se este método gera mais ou
menos intervalos.

3. Compare, também o tamanho do menor intervalo necessário para atingir uma deter-
minada precisão.
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4. Agora, faça um método misto: a estimativa “fina” em um intervalo será dada pela
fórmula de Simpson, enquanto que a fórmula “grossa”, pela regra do trapézio. Faça,
para uma mesma função, o gráfico do número de subintervalos necessários em função
do erro.

5. Descubra uma fórmula que seja ainda mais precisa do que a regra de Simpson, e use
a idéia da bisseção para implementar um algoritmo adaptativo que use esta fórmula.
Compare este procedimento com a regra de Simpson.

3 Métodos adaptativos, a vingança
Use algum método adaptativo para calcular as integrais dos exercícios 4.16 e 4.17.

Usar este método é mais rápido do que usar as fórmulas exatas?
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