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RESUMO

Introdução:

Em engenharia, com o constante avanço tecnológico nas últimas décadas, os sistemas industriais estão se tornando cada vez mais modernos e complexos, sendo necessário

modelos matemáticos que produzem as características estáticas e também dinâmicas dos processos industriais. Com isso, a otimização dos algoritmos é imprescindível para

tornar os processos industriais mais eficientes.

Os computadores não possuem a capacidade de representar grandezas contínuas em um ambiente de natureza finita. Com o desenvolvimento da norma IEEE 754, a aritmética

computacional foi padronizada. No entanto, o sistema de pontos flutuantes da máquina não é capaz de representar exatamente os números reais, nem os resultados de

operações com esses números.

Dessa forma, o trabalho tem como finalidade, analisar a influência do método de arredondamento de sistemas não-lineares, observando como ocorre a perpetuação do erro

devido a limitação do computador 

Metodologia:

Para analisar a influência do método de arredondamento,  foi escolhido três modelos polinomiais NAR como base, e submetidos as simulações no computador aplicando três

métodos de arredondamento. Além disso, através do cálculo de pseudo-órbitas, verificou a diferença entre dois tipos de propriedade matemática para cada método de

arredondamento com o intuito de mostrar que o resultado correto está localizado nesta distância, conhecido como órbita.

Resultados:

Com a análise dos resultados, pode-se observar inicialmente que não temos uma visão bem definida da diferença entre os arredondamentos. No entanto, a partir de algumas

interações os 3 tipos de arredondamentos divergem. Além disso,  observou-se o crescimento exponencial das órbitas de cada tipo de arredondamento. 

Conclusão:

Os resultados diferentes estão ligados na forma com que a máquina efetua os cálculos. Sendo esta diferença pequena inicialmente, no entanto cresce de modo gradual ao longo

da programação. 
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