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RESUMO

Ao realizar a conversão dos números da base decimal para binário, os computadores não conseguem representa-los com exatidão por possuírem limites. Essa diferença de

informações é conhecida como erros. A princípio estes erros, em equações recursivas, ocasionam pequenas diferenças entre o valor real do simulado, porém ao longo das

iterações originam grandes distorções entre os dados, no qual seja incerto afirmar se são verdadeiros. Visto que os erros afetam os resultados em simulações, fez uso de dois

polinômios NAR, circuito Chua e Mapa Seno, no qual foram aplicados três métodos de arredondamento, segundo a norma IEEE 754, sendo para cima, para baixo e mais próximo,

com o objetivo de observar se existe um método mais eficaz para aproximar o valor simulado do real. 

Mediante o exposto, criou-se rotinas para os polinômios nos quais foram realizadas simulações utilizando dois programas, MATLAB e wxMaxima, onde foram coletados os dez

primeiros pontos flutuantes. A simulação realizada no wxMaxima apresentou algumas finalidades sendo, obter os valores e toma-los como verdadeiros pelo fato do programa

possuir ajuste de precisão. Além da realização da simulação no MATLAB, aplicaram-se os métodos de arredondamentos e coleta dos valores para cada técnica aplicada. A fim de

encontrar a média do erro das iterações realizadas, fez uso do conceito de mínimos quadrados.

Tendo em vista do apresentado, obtiveram os seguintes resultados para o circuito Chua de 7.83358863360730*10^(-25) para cima, 5.09078237502626*10^(-28) para o mais

próximo e 2.64006501428505*10^(-25) para baixo. Para o Mapa Seno obtiveram os seguintes resultados 0.3387026592285 para cima, 0.3387026592285 para baixo e

0.3387026592288 para o mais próximo. 

Portanto, após a realização do procedimento e analise, pode-se concluir que não se pode afirma que existe um método de arredondamento melhor que o outro, mas sim, que

cada modelo matemático terá uma técnica no qual irá obter maior similaridade entres os resultados.
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