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ABSTRACT 

We consider the problem of numerically generating 

the recursion coefficients of orthogonalpolvnonials 	given 

an arbitrary weight distribution. We discuss two classical / 

methods, respectively due to Stieltjes and Chebyshev; and / 

modern implementations of them. We discuss also a "new" 

method based on the method modified Chebyshev. 

Finally we do acQrriparativestudy of these methods 

by means of some chosen examples. 
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ii) 	71-r (t) w5 (t) da(t) 	>0 se r= s 

=0 se r# s 

Geralmente, o sistema (nr} consiste de infinitos poli- 

nômios, mas se a(t) tem exatamente N pontos de incrementos, 	este  

sistema é reduzido a um número finito N de polinõmios: iro , 

Neste caso a medida em questão é denotada por daN(t), e 

é denominada medida discreta e os polinômios associados são denomi-

nados polinômios ortogonais discretos. 

Nosso interesse nesta pesquisa surgiu da pouca atenção 

dada recentemente ao problema; apesar de polinômios ortogonais te-

rem surgido em conexão com questões concretas de análise _aplicada 

tais como: 

Integração numérica, aproximação mínimos quadrados expansões de 

séries, frações contínuas, etc. 

As razões,talvez,Para esta falta de interesse devem-se 

sobretudo a dois fatos: 

19) Vários trabalhos práticos que envolvem polinômios 

ortogonais são baseados em medidas especiais da(t) do tipo clássi- 

ca, para as quais os polinômios ortogonais e os coeficientes 	de 

suas relações de recorrência de três termos são explicitamente co-

nhecidos. Por exemplo: 




























































































































































































