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RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo apresentar e 
analisar diferentes métodos de integração automática, basea 
dos no método de Romberg. Os métodos podem ser adaptativos 
ou não adaptativos. 

Experimentos numéricos são realizados com o 
intuito de comparar os diversos métodos quanto ao seu cus- 
to, 	precisão ,e confiança. Dois métodos adaptativos extras, 
baseados na regra de Simpson, são incluídos para uma compa-
ração mais realista. 

ABSTRACT 

This work introduces and analyses 	different 
methods, based on Romberg's quadrature, for authomatic.inte-
gration. The methods can be adaptives ar not adaptives. 

Numerical experiments are performed to compa-
re costs, accuracy and confidence of the methods. Two extra 
adaptive Simpson's methods are included in arder to have a 
more realistic comparation. 
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I NTRODUÇÃO  

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Quadratura numérica consiste na obtenção do 

valor numérico de uma integral 

I 
 = j

f(x)dx 
a 

e é geralmente efetuada aproximando o integrando por par-

tes, por polinómios, integrando-os exatamente. As regras de 

quadratura para aproximar (I.1) são, em geral, somas ponde-

radas dos valores do integrando em pontos do intervalo [a,b] 

ou fora dele. Uma classe muito conhecida é a de Newton-Co 

tes (Krylov, 1962, capítulo 6), que usa pontos equidistan-

tes. 

Os aproximantes para (I.1), obtidos 	pelas 

fórmulas de Newton-Cotes de ordem crescente, não necessa-

riamente convergem, mesmo que f(x) seja contínua em todo o 

intervalo [a,b]. Este fato lança algumas dúvidas sérias so- 

bre a filosofia de operar sobre funções arbitrárias 	pelo 

processo interpolatório e, certamente, impede o uso de fór-

mulas de Newton-Cotes de ordem mais elevada para quadratura 

numérica. 



















































3.1 - A IDÉIA BÁSICA  

O método de quadratura numérica que passamos 

a estudar provem de uma sigla muito bem formulada para aumen 

tar a precisão de aproximações já disponíveis, dadas pela ri 

gra dos trapezios, por meio de um algoritmo de execução ex-

tremamente simples. 

Sabemos do sensível aumento da precisão obti-

da na aproximação da integral guando, ao invés da regra dos 

trapézios, usamos o método de Simpson, para o mesmo número 

de pontos dados. Este não é um resultado do acaso, pois, com 

exame das fórmulas de erro dos dois processos, 	limitados 

respectivamente por: 

h2 . 
(xn 	xo)  M2 : valor máximo de f" (x) 12 "2  

h4 
180 M4 (x 	' n - xo) • m : valor máximo de 1fIV(x)I 4 



















































































































































































































































































cuímü  

COMPARAÇÃO DOS VÁRIOS MÉTODOS DE QUADRATURA 

AUTOMÁTICA ADAPTATIVA OU NÃO ADAPTATIVA 

Acabamos de observar que a estrutura de roti 

nas de quadratura automática é complicada o suficiente para 

impedir uma comparação por meios analíticos e que experimen 

tos numéricos tem que fazer este papel; com eles o sucesso 

relativo ou falha de um método pode ser normalmente medido 

em termos da relação entre o número de valores da função Ée 

querido (custo) e a precisão atingida. 

Usando este critério, neste capítulo compara 

mos os vários métodos de quadratura descritos nos capítulos 

anteriores, aplicados a uma coleção de 38 funções integran-

dos. Também é feita uma comparação em termos de confiabili-

dade. 



uuit2 noêâ Colul uià outros • o a.  k 

integração; um parbetro indicando a precisão requerida na 

integraço proxirmla (mnsio Ésoluti g/ou rplÃtin) 
parâmetros de saída; um dando o número de ciloulos da fun• 

ção requerido pelo programa para estimar a integral e outro 

dando o erro fornecido pela rotina. Alem destes parâmetros 

listagens) em algumas rotinas que dão maiores 	informações 

sobre os resultados obtidos. 

612 - FUNÇÕES INTEGRANDO, TESTES E COMPARAÇÕES 

Trinta e oito funções são usadas como inte-

grandos, vinte e uma delas sugeridas por Kahaner (1971) 

outras pelos autores dos métodos. Estas funções foram sele-

cionadas como sendo representativas de funções repetidamen- 

te usadas na prática; são na grande maioria diferentes, em-

bora muitas tenham características em comum. Estão listadas 

na Tabela 6.2.1,(pp. 166-178). 



































































































































âdiNigadi4 thém 

begin 

cePs:madiff; 

old; 

If levtagq then levta5;21 

end; 

end; 

(* estagio cinco *) 

(* nenhuma convergencia natural*) 

(* armazenando os elementos do lado direito 

nim:=2*nim; 

lev:=1ev+1; 

eststtlev]:=est2; 

3stE1ev]:=x4; 

x5st[1ev]:2x5; 

fOsttlev3:4x4; 

fx5stC1ev1::fx5; 
predifElev]:=adiff; 

(* estagio seis •*) 

t* quantidades para calculo centrai *) 
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