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ABSTRACT

The present study involves a detailed attempt
for understanding the class of (K,2) Brown's methods with
an emphasis on theoretical results of its principal charac-
teristics and the algebraic study of stability.

Such methods are specially used in discretiza
tion of stiff initial value problems.

The stiff problem is looked under different
angles. The behavior of the error constant is introduced.
The principal characteristics are given a detailed study.

The main results appear in the algebraic stu-
dy of absolute stability: characterization of A(O), stiff
and A, stabilities; selection of K and 2 such that the cor-
responding method is stiffliy stable.

Numerical applications are present with some

conclusions that will be usefull on a implementation of al-
gorithms with variable step size and order.



RESUMO

O propósito deste trabalho é apresentar um es
tudo detalhado da classe dos métodos (K,2) de Brown, enfati
zando resultados teóricos sobre suas principais caracteris-
ticas e o estudo algêbrico sobre estabilidade.

Tais mêtodos são usados na discretização de

problemas de valor inicial, especialmente, para aqueles
"stiff".

O problema "Stiff" ê apresentado sob vários
aspectos. O comportamento da constante do erro é introduzi
do. As principais características são estudadas em detalhes.

Os resultados centrais aparecem no estudo al
gêbrico, feito para a estabilidade absoluta: caracterização
algêbrica para A(O), "stiff" e A, estabilidades; escolha de

K e 2 para os quais temos métodos "stiffly" estáveis.
Aplicações numêricas são apresentadas com al

gumas conclusões, visando uma implementação com controle do

erro e varlação de passo e ordem.
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INTRODUÇÃO

O estudo dos métodos (K,2) de Brown é de real
importância, visto que sistemas de equações diferenciais or
dinárias, que apresentam o problema "stiff" aparecem com

frequência em áreas como engenharia química, teoria do con
trole, circuitos elêtricos, etc. Um outro aspecto que garan
te a importância do estudo dos métodos, é a possibilidade
de se obter métodos (K,2) com ordem tão alta quanto desejã
vel e que tenha região de estabilidade adequada.

Métodos lineares de passo múltiplo que usam

derivadas de ordem superior, surgiram com os chamados mêto
dos de Obreckoff, c.f. Lambert [24, pag. 199]. O uso de de
rivadas adiciona condições analíticas e portanto o mêtodo

fornece melhor solução. Enright [8] desenvolveu uma classe
de métodos, que usam a 2º derivada, bastante satisfatórios
para sistemas com problema "stiff". Outros mêtodos razoã
veis são os baseados na diferenciação numérica (K$6), c.f.
Enright. et all [9].

Os métodos (K,L) de Brown surgiram de um tra
balho feito por Brown [5] no qual, através da plotagem da

fronteira da região de estabilidade, procurou dentro da

classe dos mêtodos de passo múltiplo com multiderívadas, à
queles com máxima ordem e com região de estabilidade dada

pelo semi-plano complexo esquerdo, ou quase isto. Além des
se trabalho Jeltsch and Kratz [20] deram algumas proprieda
des e Jeltsch [22] estudou a estabilidade dos métodos (K,L).

Existem ainda outros trabalhos sobre mêtodos usando deriva
das; citamos principalmente Jeltsch [18], [19], [21].
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O estudo dos métodos (K,2) é bem recente, pos
sibilitando vasta área de pesquisa a ser desenvolvida. Por
exemplo: parece ser possível melhorar a definição de"stiff"
estabilidade, não exigindo A, estabilidade. Não foi*encon
trado, computacionalmente, método (K,2) estável (zero-está-
vel), ele ou era fortemente estável ou não era estâãvel; dal
a conjectura de que métodos (K,L) zero estáveis são A, estã
veis e fortemente estáveis e portanto (teor. 3.6) "Sstiff"
estáveis (c.f. [22]). Um outro exemplo a ser citado é a pos
sibilidade do uso destes mêtodos para a dlscretização de

equações integrodiferenciais que eventualmente apresentem
a mesma dificuldade computacional.

A nossa proposta, em função do exposto, foi
uniformizar a teoria para os métodos (K,2) de Brown, usando

os resultados disponíveis na literatura, melhorando-os e os

adequando aos métodos. Dentro desta ênfase procuramos estu
dar o problema "stiff" e suas interpretações, assim como re
sultados importantes sobre funções algêbricas (capítulo 0).
Dai desenvolvemos a construção dos métodos, onde destacamos

à maxima ordem atingível e a unicidade do metodo (K,2) (ca-

pítulo 1). No capítulo 2, através da observação de resulta
dos computacionais, formalizamos o comportamento da constan
te do erro (estes resultados não se encontram na bibliogra
fia) e detalhamos as características dos métodos, adequando

resultados existentes.
A ênfase principal ficou para O estudo da es

tabilidade (capítulo 3), na qual melhoramos alguns resulta
dos de Jeltsch [22] no sentido de que os conseguimos com me

nos hipóteses, Nesse capítulo investigamos para quais K e Fá
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temos métodos "stiffly" estáveis, ficando isto como resulta
do central. Finalmente, apresentamos (capítulo 4) resulta-
dos numéricos como ilustração e tambêm fornecemos algumas

conclusões.



Capítulo O - Pró-mequisitos

Neste capítulo vamos fazer um apanhado geral
sobre o problema "stiff" em E.D.O. e apresentar resultados
necessários, inclusive sobre funções algébricas, na sequên-
cia em que foram usados no trabalho. Juntamente com estes é

fornecida a referência.
Em certos campos da Física, da Química, etc.

aparecem problemas cujo equacionamento exige o conhecimento
da solução de equações do tipo F(xiyiy!i.. yP)s Oo,

(y= y(x), x e [a,b])) ditas equações diferenciais ormdinanrias

(E.D.O.) de ordem p. Uma função y(x) p vezes diferenciável
num sub-intervalo I do [a,b] tal que F(x,y(x),Yy'(X),...,
y P) o) O, xe é dita um solução da equação diferen-
cial. Um caso de relevante importância é quando p= le te-
mos y'= f(x,y), para o qual fixamos a condição y(a)= n; es-
te caso especial recebe a denominação de problema de valox

inicial.
É possível demonstrar ([13 pag.l5]) que se

f(x,y) é y-Lipschitz em [a,b], então existe uma única solu-
ção ylx) de problema y'= f(x,y) tal que y(a)= n. Embora a

existência e únicidade da solução estejam garantidas, nem

sempre é possível tê-la expressa em termos de funções ele-
mentares.

Uma opção que aparece é O processo de discre-
tização, que consiste em calcularmos o valor da solução

y(x) apenas num conjunto de pontos discretos X6., X jrXr.+.
x.. De maneira geral não éê possível calcular os valoresNº

Y (x) rea, y Coy) exatamente, O que se faz &ê aproximá-los por
métodos que forneçam valores que representem a solução com



erro aceitâvel.
A aproximação ê feita computacionalmente e al

guns problemas exigem excessivo esforço computacional (por

exemplo, medido pelo número de avaliações da função £ (x,y)),
dentre os quais estão os problemas "stiff", No nosso traba-
lho estudamos estes problemas e uma classe de mêtodos com

condições de fornecer aproximação aceitáveis para a solução
em pontos discretos, igualmente espaçado de h onde Nhsb-a.

0.1 - Sobreo problema "stifsá":

Existem problemas de valor inicial, que apre
sentam um certo grau de dificuldade computacional, Nestes

sistemas, às vezes, somos forçados à situação desagradável
de integrar uma componente usando um tamanho de passo desne
cessariamente pequeno. A situação mais comum ê termos de in
tegrar um dado sistema com um passo excessivamente pequeno
em relação ao tamanho do intervalo de integração.

Como ilustração servimo-nos de um exempio da
do por Lambert [25].

uu

Consideremos y'= Ay+d;s y,d E Rº 8 yes
”

ul 2000 999.75] fu 1000.25 uto)] fo
= + 3 Ê

v 1 = v o v (O) 121.

Os auto-valores de A são A.= -2000.5 A ZETDAS1

A solução exata é dada por:

ulx)= -1.49988756 0º OE + 9,4998750 2000.5%X , à

víx)= 2,9997587 5% . 0,0002567 2000-5% ; 7 *



A forma da curva solução pode ser dada por:
Í

UA 1

o x

2

A variação mais rápida vai até por volta de
= 0.002. Depois uma variação mais lenta vai até por volta

de x= 10 e daí para a frente a solução ê praticamente cons
tante 1,

Se vamos integrar numericamente no intervalo
[0,002], então um passo muito pequeno é inevitável. Se en
tretanto vamos integrar em x>0.002 por um mêtodo inapropria
do, ainda devemos usar um passo muito pequeno, para evitar
mos instabilidade; devido a região de estabilidade absoluta
do método. Por exemplo se usamos um mêtodo Runge Kutta de

ordem 4 explícito, precisamos ter h<0.00138 e tomaríamos

7692 passos para alcançar a solução praticamente constante,
teríamos mais de 30.000 avaliações da função.

Este problema ocorre porque a região de esta
bilidade absoluta do método ê limitada (contida num compac

to) e portanto inadequada.

Y



Im (3)

Re (4)

Desta maneira, métodos com regiões de estabi-
lidade do tipo anterior são inadequados para resolver pro
blema "stiff" por exigirem passo muito pequeno.

Os mêtodos mails apropriados sao metodos cuja
região de estabilidade absoluta tem certas propriedades, co
mo as exigidas por Ag estabilidade, A(a) estabilidade, '

"stiff" estabilidade (cap. 3), por exemplo.
É interessante notar que as restrições feitas

aos mêtodos aceitáveis, quanto a reglão de estabilidade ab

soluta, não são suficientes:
Consideremos por exemplo a regra do trapézio,

que esta nas condições acima, aplicada ao problema

Y'=AY , A<<O , com passo h,.

: = - hTemos: Yn+1 Yn + = Em + À E Y, + > Dr + 7:
hY 1 + =Portanto | 2 = E .

À
Y hA ll 3

Y

Y
n+1l —
n

Desta maneira, quando há > «mw tenos|



Portanto |Y| tende a zero muito vagarosamen-
- Ate, ao passo que a solução e”* tende a zero rapidamente. As

sim, claramente, o mêtodo do trapézio não é apropriado para
problemas excessivamente "stiff",

Finalmente para o mêtodo ser razoâvel, para
problemas "stiff", ainda deve apresentar solução (solução
da eq. de diferenças definida pelo método) com um certo
grau de decaimento (establlidade no infinito).

Vamos, agora, dar algumas interpretações do

problema "stiff":

1 - Formal

Consideremos Y'= Ay + d(x) y,de Ro, A: ma-

triz mx m cujos autovalores são Má (i=1, ..., mM) assumi
dos distintos.

Sejam c, os autovetores associados.
Então a solução geral fica:

>:te, + V(x)
m

Yx)sE KR, e i

Def. 0.1: O sistema acima & dito ser "stisá" se:
i) Re Az <O0O , i=l, .../, Mm

ii) (max |x%4,/)/(min |àA.,]) = S >> 1,EPA 1 En a|

S éê dito razão de "stiffness".

Um sistema Y'= A(x)y + d(x) com coeficientes
“variáveis ou um sistema não linear Y'= f(x,y) é dito ser



"Stiff" num intervalo LI, se para todo xeI temos os autovalo
res 1 (x) de A(x) ou da "jacobiana" 9f/dy respectivamente,sa
tisfazendo i) e ii).

Obs.: 0.1] - A condição i) não é essencial para sistemas 1i
neares com coeficientes variâveis e problemas não lineares.

0,2 - No caso de m=l ocorre problema "stiff'" quando

Re 1<<0, ou seja, problemas cuja solução apresenta uma rápi
da variação, em geral, decaimento grande.

0.5 - Algumas vezes os problemas "stiff" são denomina
dos sistemas com constante de Lipschtz grande,

0.4 - Um outro conceito é que o problema "stiff" ocor
re quando a escolha do passo é ditada pelas condições de es
tabilidade e não pela condição de precisão.

0.5 - No exemplo dado temos S= 4001. De acordo com a

bibliografia este valor é modesto, porque nos problemas re
ais S é da ordem de 10º e se encontram em áreas como enge
nharia química, química cinêtica, procedimentos que envol
vem equilíbrio, descarregamento de capacitores, teoria do

controle em circuitos elêtricos, etc.

11 - Geometrica

Para termos uma idêia vamos tomar uma compo

nente da solução e apenas a parte sem variação acentuada.Na
figura abaixo a linha mais forte é a componente e as mais

fracas representam a família de curvas, integrais formadas

pelo campo de vetores vizinhos da componente da solução de

problemas não-"stiff" e "stiff",



y (x) e, y (x)

GF
não "st1ff" x "SEt1ff" x

Desta maneira se integrarmos a componente

"stiff" pelo método de Euler, por exemplo, teríamos o se-
guinte:

À

que ilustra o por quê da grande instabilidade.

III - Mal2 Condicionamento

Uma outra interpretação que podemos ter para
problemas "stiff" ê por analogia à sistemas mal condiciona
dos.

Se y'= f(x,y) é sistema "stiff" e f c cl, en
tão a constante de Lipschitz L pode ser tomada por:

L= sup ||9£/ay|| > p(3£/9y) >>=1; p(): raio
spectral e podemos interpretar o problema "stiff" como um

"mal condicionamento" da função f£f.



IV - Pentuxbação Singular

Vamos! ilustrar esta interpretação para o caso
de um sistema linear com coeficientes constantes 2 x 2.

u |[' u a b
= A ; As com A e Az autovalores de A,

v v ed
7 e ha: reais com Az <<), <O .

Temos: du'= dau + dbv
=> qu! - by'= (ad - bo)ubv'= beu + bdv

Por outro lado

u''= au' + by! Sbhvyv'= n'' = au' ,

Assim obtemos: u'' - (a+td)u' + (ad-bo)u=s O .

Como À, e à, são autovalores de A temos que À, e À

são raízes da equação é - (atd)A + ad - bc= O,
-”Temos, então que n7ao € o termo independente, - (A, +1,) é o

coeficiente do termo de 1º grau. Portanto temos :

2
AT = (A, +1,5)2 + 2 1da= O que nos fornece equivalentemente

uº' A
2 ' =A - (1 + TO + AU= O.

O que temos é uma típica situação de perturba
ção singular quando > — =.

Quanto maior a razão de "stiffness", mais ca
racterizada fica à situação de singularidade.



Uma interpretação similar pode ser feita para
sistema m x m . (m > 3).

0.2 - Sobre funções aLgebricas:

O estudo da estabilidade (cap. 3) tem como

pano de fundo a teoria das funções algêbricas, da qual da

remos, baseando-nos em Simis [31], uma rápida visão através
de alguns lemas e teoremas.

O ponto de vista das funções algébricas é exa
tamente o seguinte: começamos com um polinômio P(x,y) a
duas indeterminadas, com coeficientes em C e consideramos
os zeros da equação P(x,y)= O. Tais zeros definem y implici
tamente como função multivalente de x (ou x como função de

y); precisamente para cada x e C existem O < k s grau,P com

plexos Yo eeor Yx tais que P(x,y,)= O (1Sisk)
Temos então que y(x) é a função algébrica de

finida por P(x,y)= 0 e y, () são analíticas e apresentam no

máximo um polo nos pontos críticos de P(x,y). Salientamos

que = serã ponto crítico de P(x,y) se O for pontoÉcrítico
lde x” P(=,Y)= 0, ma= grauP.

Def. 0.2: Seja P(x,y)=E, p; xy! e C[x,y] polinômio irre
dutível. Um ponto a e C é dito não crítico (regular) de PP

(ou da função algêbrica em x definida implicitamente pela
equação P(x,y)=0)se as seguintes condições são satisfeitas:

i) pyí(a) É O

ii) Para todo w tal que P(a,w)= O, tem-se so (a,w) É O,

Caso contrário, a ê um crítico (da função algêbrica y).
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Teor, 0.71: Seja P(x,y)= pp (x) + e... + Pp (*) e C [x,y] um

polinômio irredutível, onde Pp, (x) não é Oo polinômio nulo.
Seja a e C tal que pp (a) tfõãõe aço (an) * 0 sempre que

P(a,w)= O,

Então existe p>0 e n funções analíticas E. e. f, e

|z-a| < p satisfazendo as seguintes condições:
ài) P(z,f, (z))= 0 |z-al <p l1sisn

ii) £, (a)= b, onde b,, ..., Pb, são as raizes de P(a,y)
2111) Se (z,w) e C é tal que P(z,w)= O e |z-a|l <p

então w= f£,(z) para algum i (l1sisn).

Obs. 0.6 - Vemos então, que na vizinhança de um ponto não

crítico, uma função algêbrica definida implicitamente por
P(x,y)= O explicita-se como n funções (univalentes) analiíti
cas (n= grau,P). Se a. é ponto não crítico em questão, qual
quer dessas funções analíticas admite então uma representa
ção da forma x-a= t, y=, E

Cc, +, onde tal sêrie é.converdo)

gente num disco lt] <P,

Def. 0.3: Um ramo de P(ou da função algêbrica definida por
P(x,y)= O) é dito estar centrado em um zero (a,b) de P se
(a,b)= (£(0), n(0)) , onde (g(t), n(t)) é uma—parametriza
ção que representa o ramo em questão.

Teor. 0.2: Em um zero (a,b) c c? de um polinômio P e C[x,y]
estã centrado pelo menos um e no máximo um número finito de

ramos de P(Ou da função algêbrica definida por Pí(x,y)= 0).

Lema 0.1: Seja P(x,y)= 0 e (a,b) um ponto satisfazendo
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P(a,b)= O tal que Ie (a,b) e . (a,b) não são ambos

nulos. Então P admite um único ramo centrado em (a,b).

Teor. 0.3: Seja P= po (x) y+—+ Pp (x) e Cc [x,y] irredutiíi-
vel, onde p, (x) * 0. Seja (a,b) um ponto de P(x,y)= O. En-
tão P admite um número finito de ramos centrados em (a,b)
da forma: x= a+t"i , y= & Ca tt, del, ..., h Alêm

h 4

disso, o número E,ri ê a multiplicidade de b como raiz de

P(a,y)= p,(a)y"+—+ p(a) e C [y],

0bs. 0.7:- Desta maneira ficam determinados todos os ramos

de uma função algébrica. Um mêtodo prático para determiná-
los ê o mêtodo do polígono de Newton.

0.3 - Resultados usados:

Os resultados abaixo foram usados no decorrer
do trabalho.

- Kel
Lema 0.2: Se K e N* entãoE (-1)* (1) (K-i)"= x!
Dem: Richardson [30, pag. 43]

Lema 0.3: A solução da equação de diferenças
(0) ix Yn+K + Ae. + “onn” Yn+K ' satisfazendo

27 21) ... =” Ex)” O é& para n>K representada por:
oo

onde à) 7y = O p/ n=0,1, ..., mol (m2K)
n,m
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L” “nm PK, meK
p/ n= m

c) y., = solução da equação homogênea associada à (0)n,m

para n>m.

Dem: Henrici [13, pag. 212]

Def. 0.4: (c.f. Miller [28]) Um polinômio de grau n é do ti
po (PysParP3)SE, contando as multiplicidades, tem P1 raízes
dentro, p, raízes sobre e Pz raízes fora do círculo unitã-
rio. ( Pa tPatP,3= n).

Lema 0,4: Se K, £ e IN* e OsisK-l
Então:

jÀ1djdk e K 11 lero Jesn1 de!E (1)? (See) TO= E 37 goaTA, EE ISTDOA ).j=0 j J
j7=2 1 j2=172 3 21 K=1=i

Dem: Jeltsch [20]

Lema 0,5: Existem constantes positivas K, eC, tais que

K=1 K=j-1 K 1 el 2 —EQ TD (3) (K-3) SK, + Cc, In" (K) :; K, = li270.0.0

Dem: Jeltsch [20]

Teor, 0,4 - Chiterio de Sehur-Cohn:

Seja d(z) polinômio de grau exatamente m com

coeficientes reais ou complexos.
Seja

dt (z)= z"o(6 "D) e Fiz)= (09*(0) d(z) - d(0) Ot (z))/z
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Se |6*(0)|% |6(0)| então 6(z) é do tipo (PyrPa5sP3)5

(py tP.tP3= m)

se e somente se
sr O1) |6*(0)|>|6(0)] e6édotipo (PT*, par py)

<< o1i) |é*(0) |<|$(o)]| e e do tipo (pPZ*, Pa" PP) º

Dem: Miller [28]

Teor. 0.5 - de Enestron, Kakeya, Cohn

= ”
mnSeja é (z) Co tCrZ+t... HCZ

Se O<CI<C]<...<C, então d(z) é do tipo(m,0,0),

Dem: Marden [27, pag. 197]

Lema 0,6: Para 2>9 ekKks 2d +22 temos:

K 1 K 12 (pn. ) < (po E o, i= 1,2 ... K-l .K-i+l (K-1+1)É K-i (K-1) É e '

Dem: Jeltsch [20]

Teor. 0.6: Consideremos o polinômio a 2 indeterminados

2º ní(1)= 02, A(2))= Oyu NIXi,1)= E ato.d (Z(1),A) 320 pj (z) i2o

à i= ,L

o “41 2 e n, (z) j=0 43 ÀUIà .

(2)

=onde Pp; (z) j

Sejam 4 (2,1) irredutível e z(1) definida por



14

d(z(1),X)= O para todo AXeA;

A= (1eC|z,(2) E D(O,1), 1= 1,2,...,K); D(0,1)=(zecC] |zja)
onde z, (2) são os ramos de z(1). Seja O0€A, ae(o, al.
d* c(0,27] e T =min (8, [1/(20)])) ; [ ]: função maior inteiro,
Então as seguintes 4 condições são equivalentes:

I) Para qualquer ce, O<ece<ga, existe r,r>0 tal que:
S (0,0% ,a “e,r) C A

II) Sempre que um ramo de %(z) tende a zero, ele ê da
i09* n -

forma: r(2)s E (ED otite), zt£O

ou 1(2)= uz" + O(27)

com O0<n<fi ; n,he Q. Alêm disso temos Oo seguinte:
11,) z* e D(0,1)= (zeC / |z|s 1)

11,) Se |2*|= 1 então n= = onde q e Nº , legs T e

nº e S(0,0,—5- - qa,%)

III)
III,) As raízes de p1Á(z) estão em D(0,1)

111) Seja z* raiz de no (z) com |z*|= 1 e seja nm. a mul-

tiplicidade dela como raiz de Pp; (2), com ni O se pj; (2*) jo.

Seja neQ, n>0 ; tal que EelO0,l,s..,2) com mr >O e

nm, > “n(j-E8E) + m rr = Oflço0ne,Ç/l
E

onde a igualdade é atinglda para pelo menos um j Z E.

Então n= 1/q, onde q e Nº, lsasT. Alêm disso, seja s.0 me.

nor inteiro para o qual obtemos igualdade, Então as raízes
Ts ido polinômio P(u)= jão0 s, VW" estão no setor s(0,0,3 -qa,%º);

m(j)
- elio) 2

É Pe?(m(3)): az (3)3
BURT,

2= z*
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onde tí(j)=s+iq e míi)=m-5
IV) Os ramos z(%)) tem à forma:

z())= z*(1 - u tento” 21) + ox) rs ztÃOo

ou z(2)= uy 29+ o(X")

com 0 <«n<xn ; n'n e Q. Além disso, temos o seguinte:

IV,) z* E D(0,1)

I1V,) Se |z*|= 1 então nzq , gde N* e l$gagasT e

T
une 8 (0,03 - qa,%*),

Dem: Jeltsch [19]

Obs. 0,8 - Se mw e A,podemos usar este teorema, aplicado a
X(z0) ej=0 onde i(z) é definida por Xx(z,X(z))= O, com

X(z,))= a? é (z2,1/2) donde 2.(z2)= 1/X(z2), para obter:
São equivalentes:

I1') Vc, O<esa; dr>0 | s(w,É8%,a = Ee,r) (CA

II1') As raízes de pp (z) estão em D(0,1).

Lema 0.7: Se 1<K<3.3(4+1) e 228; (K,ZeEN), então

K=1
E3=0 (-1) K71-) É (K=3) 17É (+00) (ent> gaoa+9 7?

para todo x e [0,%=).

Dem: Jeltsch [22]

Lema 0.8: Se 3<K<l.5 (L+1) e £>8; (K,2e N),
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[P(x) |sZ K(K-1) (K-2) ? 3º t (143) E para todo x e [O

onde P(x)=

K-1-3(K -3)97 EnoESO) oe5) (K=3)É(14x) É) (373,7) Ce)AKs3,. K-1-j-21SEU)

onde u= [(K-1-3)/2] , [ ]: função maior inteiro:

Dem: Jeltsch [22]

. = n.Lema 0,9: Sejam S. S8+nE, e ST" Sno18n-2"* Sm

1º)

at (=x) 1

Se existem constantes Car Cc, e h, tais que para todo

hcto,h,] temos:

j ;

18 so, 321 e 8 lsC,
então

(nm) nc, Cc

Isnl= IS1Sha Sw soe 1

Dem: Brown [5].
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Capítuto 1 - Construção dos metodos (K,L)

Neste capítulo vamos determinar os coeficien
tes dos métodos (K,2) de Brown. Será calculada a maior or-
dem possível para os mêtodos e, através desta, calcularemos
os coeficientes.

Os mêtodos (K,2) de Brown são métodos linea
res de K passos, usando 2 derivadas, da forma:

K L
E >i=0 4 Yn+i7je

j (j-1).l h 8, É
nt+K = 0

com Ela, to e 38 IB, 1>0 , onde a, e B, são esco-

lhidos tais que o mêtodo tenha maior ordem de erro possível.

1.1 - Ondem maxima atingível:

Associamos aos mêtodos o operador

£ (37) (x4xh,y(x+Kh)).
, K 2 ;

L[y (x),h]= 1ão a, yíx+ih) - 381 nº 8;

Considerando uma função y(x) continuamente de
rivável, podemos desenvolver L[y(x),h] em série de potência
de h, obtendo:

L[y Oo ,h]e CJ yo) + Cahy
DU (x) + 2. + enº y (Dx) +...

Def. l.1: Um método (K,2) tem ordem p se:

2Ly (0 ,nl= e, nº! y PM GO + omPS Go cÇÃO

17
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Obs.: 1.,] - Um método (K,2) tem ordem p se, no desenvolvi
mento de L[y(x),h], temos Ch= C.= ...= C

o 1 p o , Co+1* O.

Desenvolvendo L[y(x),h] temos:

K £
L[y(x),hl=s E a, yíx+ih) - É357

RD?

8, £ TD) (exh,y Gokh)) =

K
= ,L, a, yíxtih) - E. ng y (3) (xa+kh) =180 4 E j

eo i
= a, y(x) + a, E TrY (x) + à, (E, ED y (É) o) +

oo 1 ee i
eu tan E RT VD oo o 6 nn EDS 0H 6. -

Ài

1.º = 8, he, ng EDDIE) 4

Assim obtemos

Líy(x),h]l= CJ y(x) + Cihy' (x) + Chvt (x) + 00,
onde

K

CoP 1Eo %

K

Cje 1&) to, = 8,

ee É Ba - 3d E, = 2,3 L
37 aba Jr Tab nor Sao 9 293

K FR L Rei
Cm 18) ME %a 7 82 menor Pa ro me EH, dr2, o.

A fim de determinarmos os coeficientes dos
métodos (K,2), vamos usar a seguinte proposição:
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Proposição 1.1: Um método (K,2) tem ordem p se e somente se

x = p+l x p+2L[e",h] Co+1 h e” + O(hP”), Co+1 zo

Dem: A demonstração é imediata e segue do fato de que a or
dem do método só depende da escolha dos coeficientes a, e

8;-
Vamos mostrar que não existe um método  (K,2)

com ordem pzK+l.

Aplicando a proposição aos métodos obtemos:

x+ih.K 2 ;x = | j x+Kh x, p+l p+2L[e ,h] 4180 a, e jê1 h 8; e =Co411º h + O(h )

Chamando a derÊ, temos:K

K-1 x+ih É 3 x+Kh p+l x p+2
3E£o a. e - j£o h 8; e = Cp+1 h e”+ O(h )

-x-KhMultiplicando tudo por e obtemos:

K-l - 2 ;

E, Q ei K)h :Eg hºg,.= Cc

2ptl,.. (Kh)
180 % j h (1-Kh+p+l EL...) +o(nP*?)

Obtemos:

= Cc, nP*?+ omP*?,POD
us

1
our

p+l1

Desenvolvendo a expressão acima em sêrie de potência de h,

temos:

E K-1 - LL K º [(4=K)h])j (i-K)h j : ="3Eo h 8; + 1Eo a, e = 381 h ê, + i£o a. Er
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K K-1 2 K-l (i-xK)º
=ihko a *? htrBit+ EQUÁNNA,) + hU(nBo+ EQ Tm a) +

L+12 K-l (jexk)É L+21 K7l (i-x)teuut Nº (Bot 1EQ pra) + ht (EQ emo ea
- 2+2L+2 Xl (1x)+ h (4Eo “TWErIjTO a.) + ce.

Daí obtemos:

27h prnl= TC, + TCh+Chº+o..o 1 2

onde

K-1l 2Ss (1i-X) o3" ê; + 1E8o El Taro , JE Orye0e0,l

x o (1=x)"nº 4Eo o. mm 1 m>2+1

2XObsê.: 1,2 - Como 1L[e*,n]= conhe” + Cc, he“ + C,h e te...
temos:

E + Th+Th?+...= e1fot,nds

e + Chet +Cchºet+r...) =1 2

2
o + C,h + Cah + co..)

Portanto, fazendo o produto à Cauchy, na últi
ma igualdade, temos:

7 eos Chi +2”? 0 see somente se
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O! Uu o
nº Ca += CrioP O

Desta maneira, vamos usar Cc ; OSist+K para
mostrar que não existe mêtodo de ordem p2K+l.

Igualando, então, os primeiros C+K+1 coefici
entes da expansão à zero, temos:

- 1
Cj= 8, + (Ea (i-K)= O

K-1 £=. (ink)Cf= bp + EQ a,Tm 50

K-l L+1
Cr, = .1, a, ETA = 0L+17 180 “4 “TERIT

|
K-1 L+K

CC,.=,La (1-K) = O+K 120 “31 T(FHR)I

Podemos assim formar o seguinte sistema:

DrIl xkK Tal xd
= Opix+l x 1

2 KxK x x e+l -B

tonde a= Lag» Apa eee ax1l” , B=[8,, Bis eee 8,] ,
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o, x p eanmatriz nular xp, TI 7eêa identidade de

ordem r e além disso:

PD
D= com d == Getij 1º '

D>
L+K+1 x K

para i= O, 1, ..., 2L+K e
= O, 1, .e...s. K-l,

Formamos assim um sistema linear homogêneo

Alem disso det(A)= det(To,, , g,7)-det(D, ).KxK
Temos -

(=x) El (1-x) E+L
e eo. (1-2) ÉH eEH

(E+1) (4+1)! (E+L) (E+L)!

(=x) EF? vo (1) FH2

(L+2)? (2+2)
DP, ==

KxK

(RX) EK (png ttk o (1) EX
| (e+XK)! (L+K): (LE+K)' |

Portanto



23

2x x K

Do 7f TT, 241ti 1 1 .. 1 1. // x)(L+1) . ôÔ o

A Ko leK ... 2 1 (1-x) +)(IJ

8 1 8

|
TERTT]

[ (x) ento en) EA,

Assim det (D,) É O e portanto det(A)X O.

Como o sistema é homogêneo, temos que a= 8 e

B= O , ou seja, não existe mêtodo (K,2) de ordem p>2+K. Por
tanto p<l+K. Vamos mostrar que existe um único método (K,Z)

com ordem p= K+2-1.

Usando f+K-1 equações do sistema anterior,des
prezando a última linha, temos um novo sistema não homogê-

neo:

D! I a dad

1947 x e: LL x2 10
= ra,

D! O. -B
2x1 x ker KR ox EH) dogx-1 O
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onde PD ê a matriz DP, com à primeira coluna suprimida, D3 ê

a matriz PD, com à primeira coluna e à última linha suprimi-
tat= [a a adas e L

21' 2' ea... Ke11

- a"
Temos entao o sistema a|ºg/= b com det(A)X O

por razões análogas ao sistema anterlor. Portanto existe um

unico método (K,L) com oxdem K+t-1, o qual denominaremos,
metodo (K,L) de Brown.

Fica, assim, demonstrada a seguinte proposi-
ção:

Proposição 1.2: O método (K,2) de Brown possui ordem

p= K+2-1l.

Óbs.: 1.3 - Como K,L2?1 temos que os métodos de Brown são de

ordem maior ou igual à 1.

1.4 - A observação |.,3 equivale a dizer que todo mêto
do (K,2) de Brown é consistente.

1.2 - CatouLlto dos coeficientes:

Tomando as últimas K-l linhas do sistema, po-
demos determinar os a,, lsisKk-l e por substituição nas our
tras linhas, determinar os Bs, oSjSe,

Desta maneira temos:
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(1-x) É+) (2-x) EH) en tt
(L+1) (+11) * (L+1)!

(1-x) É? eu? o(L+2) (EFIZJT] Pee

(1-x) EX) en) EH
(LFK=1)' (L+K-1)!

Obtemos então:

Na1L+1la [ox-1)ae tx-2)a

L+K-1(1) -(EK Ne [e 1)

25

0...

O...0
- -

ptocitaga|e (=

Daf segue Oo seguinte sistema:

L+i
(L+1X.

(L+1)

(=x) LH?

(8+2) !

E) L+K-1
(L+K-1)!?

L

Le+lK (a)
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K-1 —K-2 2.2 UlEDn 2

en?o rea? 22º dies, K

- +” o - an K

£2 Ae 2

(KER qeea RL, 21|far o
Usando a inversa da matriz de Vandermond, de

acordo com Knuth [23, pag. 36] obtemos:

L+1,K=l(K-1) faj= mag Pineent,
K-l

o E (x KQ AX, VV, T (x7Xx,))
I1sty<ta<...<tç q 45h71 1 2 K-1-3 s=l

t Zi,Vvs sÊi
s

onde x, K-l.
Portanto temos:

2 as get “ao get)
(K-1) “a,= = Sjs= =— S]=à (xe) Tt (ges-K+1) (1-1) ! (K-1) (21) 3IX+L

s=).
s*=i

ào getti= REIDITMEIDT (8) onde
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K-1 + +
S= EK Le93IH E (K-t]) (K-t,) ...(K-t )j K-1-j1St,<...<t 24X? 1

tt i,V,

Notemos que (19H E (K-t,)).  Kto124)1$t, <. at 7.,35K-l

é o coeficiente de x””* no polinômio:

((K-1i)=x)

Assim S é justamente o polinômio com indeter-
minada K dado por:

UE LESS)a so UE DEAD = (=1) (-2) ...(-K+1) /(-i) =

: x |
= (1) TF (K-1)1/(-1)s LLX Di,

Finalmente chegamos à:

ao(=1)E RE 1) (xe: K Lx(K-i) a,.= (RI)! (L=I1)DE = as (=1) K ( ) (- 1) É

Portanto a,= ag(=1)* x (O) (-1)Ren), de 1,2,... Kel O,

-L
Agora, se definimos a, por à, = (en) É

K ", temos:o
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ars (-1)*É

aja (CIO ento, de 1,200.o,
Por outro lado, usando nas primeiras 2+1 equa

ções do sistema, os valores de a, obtidos, temos:

—
K-l - sl K-1 K -.Bo 1E1 4 + ao 1Eo (-1) G ) (K-1) o

Obs.: 1.5 - Tomamos inicialmente ax= -Ê,

K-l K-i,K -LPortanto a,=-,E, (-1) (5) (K-i)

Ainda:

mo fer) -
gue io RS (ando, o RS (xendendo,
j 3! 7 489 Agra,5 1hgia,

- ; =. K
2 Cu) KZL  1,d (oa Rd (K-1)7T (Djs= 31 3É o (K-i) (=1) i

2 DIR Reto Ki del= 1 48o (1) (3) (K i) .

Portanto
:

—-1)) K-l =1 Ki. 2 ;p= 5 18 DT (O een doo

o, je al o.

Por outro lado, usando (1) temos:

- +
Cc =c ,=- “Et. tuneES =p+l K, i=0 “ii TRIO!
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%

RL (1 ETR (Ros ETR
29

Ke4 K, 1,72)“180 (EK)? mL) Gg Oi Os

ol K=l Li K ..K"Tem ado (DOG) (Ki),

1  Kl LPortanto 2) = TEFRIT 3ão (1) -i,K K
(3) (K-1)*,

Obs.: 1.6 =- Cx L pode ser obtido, fazendo j= /+K em 8; ., À

1.7 - Vamos tomar Cx L como constante do erro .,

1.8 - Os coeficientes A... i=0, ..., K-1 de um método

(K,2) de Brown são não nulos.
1,9 - Fazendo i=K-l1 em a. temos:

=K oNe=2"

1.10 - Fazendo j= £4 em 8; temos:

t xR-1
= (7-1) Th

a, K-1,K
Ba= Fem (EQ (71)

L
= (71)T,. É

oa Ki Ko
2 Le+l

= LT (272 (2L) .gr (O) FT

1.3 - Especificação de alguns metodos:

Os métodos (K,/) de Brown são dados por:

MIR

Vá . A K 2j (3-1)E hºB.f ' 2Eolaçt>O e 3&11841>O120 1 Yn+i1º 3 3 n+Kk

onde
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ae (TIO (xe) Cc, de 1,2,1.0K)

K-l1
ARE 89%;

jd x- :
—1)? K=l K-1i/K -L ;ge EMT genti end o, je 1,2,00.l

e
L=i K K

(7) (Ki),C, 1=
yº Ke (1)K,2 (ZFK)T 180

Calculamos os coeficientes de vários métodos,

utilizando um computador PDP 11/45, sistema RSX-11M e uma

rotina elaborada em FORTRAN IV PLUS. A rotina utiliza preci
são dupla e fornece a constante do erro e os coeficientes.

Vamos, aqui, apresentar a listagem de coefici
entes de alguns mêtodos (K,2).

Ainda, dentre os métodos, salientamos os prin
cipais, citados por Brown [4]: Métodos (1,1); (2,1); (2,2);
(3,2); (4,2); (4,3); (5,3); (5,4); (6,4); (7,4) e (8,4).

A região de estabilidade absoluta de tais me

todos, ê praticamente o semi-plano complexo esquerdo. (cf.
Brown [4]).



K= )
ALFA(TI)

3. 00000000
BETA (J)
2.00000000

L= 1

ks 2 L= 1
ALFA(I)

0.333333333
BETA (J)

0.666666667
Ke 3 Las 1
ALFA(I)

-0.,181818182
BETA (J)

0.545454545

ha 4 L= à
ALFA(IL)

0.120000000
BETA (J)

0.480000000

K= 5 Le 1
ALFA(I)

—0.875912409E-O01L
BETA (J)

0.437956204
Kk= 6 Le
ALFA(1)

0.680272109E-01,
1.00000000
BETA (J)

0.408163265S

Ke 7

ALFA(I)
“-0.5590964187E-01
-2.69972452

BETA (J)
0.385674931]

L= 1

k= à Le 1
ALFA(I)

0.459921156E-01
5.15111695
BLETA (IJ)

0.367936925
K= 9 Le 1
ALFA(I)

-0.392761958E-01
-9.89760135

BETA (J)
0.353485762

Xx= 10 L= )
ALFA(I)
0.34Y417152E-01
17.9244005
BETA ()J)

0.341417152
K= 11 Le 1
ALFA(I)

-0,301035706E-O01
-30.5972692

BETA (3)
0.331139277

K= 12
ALFA(I)

0.268539078E-0L1
49.6260216
1.00000000
BETA (J)

0.322246893

L= à

Kx= 13 L= 1
ALYA(I)

-0.241886294E-0L
-77.0857065
-4.08787837

BETA (J)
0.314452183

K= 14. Le 1
ALFA(L)
0.,219674619E-01
115.444504
13.9932732
BETA (3)

0.307544466

COEFICIENTES

C(K,1,)=-0.500000000

1.00000000

C(K,L)=-0.333333333
-1.33333333 1.00000000

C(K,L)=-0.250000000
0.B18181818 -1.63636364

C(K,L)=-0.200000000

-0.640000000 1.44000000

CIK,L)=-0.166666667

0.547445255 -1.45985401

C(K,L)=-0,.142857143
—-0.489795918 1.53061224

C(K,L)=-0.125000000

0.449954086
1.00000000

—-1.61983471

C(K,L)=-0.1111111211

-0.420499343
-2.94349540

1.71703898
1.00000000

C(K,L)=-0.100000000
0.397671483
6.36274372

-1.81792678
-3.18137186

C(K,L)=-0.905090909E-01
=-0.379352391
-13.6566861

1.92047)148
7.6818868592

C(K,L)=-0.833333333E-01
0.364253204

27.3189903
-2.02362891
-)8.2126602

CLIK,L)=-0.769230769E-O01

-0.351542065
-51.0439079

2.12682950
39.8780530

CIK,L)=-0.7142857)4E-01

0.340656831
89.9333242
1.00000000

-2.22975184
-80.9399918

C(K,L)=-0.666666667E-0L
-0.331201733

-150.7284658
n4.30562253

2.3322)1220
153.926005
1.,00000000

DE ALGUNS METODUS

1.00000000

—-1.92000000

2.18978102

-2.72108844

3.37465565

-4,.12089356

4.94860067
1.000006000

—-5.85286547
-3.41417152

6.82974758
9.10633011

—-7.87714628
-23.6314388

8.99333242
56.2083276

-10.1769260
-123.140804

31

(K,L2) DE BROWN

1.00000000

—-2.18978102

3.06122449

—4,49954086

6.43889619

-8.90784121

11.9496003
1.00000000

—-15.6108516
—-3.64253204

19.9390265
10.6341475

—-24.98)14789
-29.9777747

30.7852011
76.9630027

1.00000000

-2.44897959

4.04958678

—6,86815594

11.1348015

—-17.2074245

25.4977243
1.00000000

-36.4599342
—-3.86696272

50.,5874949
12.2636351

-68.4115579
-37.3153952



K= 15 La
ALFA(I)

=“0.200910386E-01
-167.592747
-45.7071127]

BETA (J)
0.301365578

K= ) L= 2
ALFA(1)

—1.00000000
BETA (J)
1.00000000

Ke 2 1º 2
ALFA(I)

0.2142857143
BETA (J)

0.857142857
K= 3 L= 2
ALFA(I)

1 0.470588235E-01
BETAtJ)

0.776470588
K= 4 12 2
ALFA(I)

0.216867470E-01,
BETA(J)

0.722891566
K= 5 L= 2
ALFA(I)

“"O0.119810300E-01
BETA (J)

0.683917131

xs 6 L= 2
ALFAIIL)

0.741344799E-02
1.00000000
BETA (J)

0.653866113

K= 7 Ls 2
ALFA(I)

"0,495662267E-02
-1.70012157

BETA (J)
0.629738910

K= à L= 2

ALFA(I)
0.350565468E-02

21.57053330
BETA (J)

0.609783591
K= 9 L= 2
ALFA(I)

-0.258742536E-02
-1.95609357

BETA (J)
0,592899280

K= 10 Le 2
ALFA(I)

0.197460212E-02
2.59166528
BETA (J)

0.5783546923

K= 11 L= 2
ALFA(I)

-0.)154798683E-02
-3.46142239

BETA (J)
0.565642373

K=> 12 L= 2
ALFA(I)

0,124064506E-02
4.58542414
1.00000000
BETA (J)

0.5543387552

K= 13 Le 2

ALFA(I)
-0,101235289E-O02
-5.99451816
—2.22523780

BETA (J)
0.544350295

C(K,L)=-0.625000000E-01
0.,322891691
242.430937
15.8216929

CIK,L)=
1.00000000

-06.500000000

CIK,L)=

-1.14285714

—-0.285714286

CIK,L)=
0.317647059

-0.211764706

CIK,L)=
—0.154216867

-0.173493976

CIK,L)E

0.936017972E-0L

“0.149762875

C(K,L)=

-0.640521907E-01

-0.133442064

CIL,L)=

0.472255993E-01
1.00000000

-0.121437255

CIK,L)=
-0.366305142E-01

-1.79489519
-O0.112180950

-2.43410660
-277.041071
-4,52048368

0.166666667

0.633333333E-01

1.00000000

0.500000000E-01
=1.27058824

0.333333333E-01

0.520481928

0.238095238E-0)

-0,332606390

0.178571429E-01

0.250203870

0,138B888BBB9E-O1

-0,204014589

0.111111111E-01
0.174503699

1.00000000

C(K,L)=0,909090909E-02
0.294723920E-01
1.88623309

=0.104790727

-0.153978211
—=-).88623309

CIK,L)= 0,757575758E-O02

-0.243778040E-01
-2.63280283

“0.987301061E-01

0.,138839212
2.22142739

C(K,L)= 0,641025641E-02
0.206037047E-01
3.86319463

-0,.936532032E-01

—-0.127183362
-3.43395078

C(IK,L)= 0,549450549E-02
—0.177176419E-01
-5.65972351

—-0.893264443E-01

0.117910907
5.52707374

CIK,L)= 0,476190476E-02
0.154530403E-01
8.15920527
1.00000000

-0.655860692:-01

7O0.110342370
-86.81194169

32

11.4267782
251.289120
1.00000000

21.00000000

-1.387951861

0.748814377

=-0.593075840

0.531287992

-0.502570654

0.489023392
1.00000000

-0.483576030
—-1.97460212

0.,482899329
2.57546309

-0.485230068
—4,36707061

0.489552316
7.64925494

-—-37.3967286
=-181.000166

1.00000000

—-1.49762875

1.00081548

-0.944511986

0.981583309

-1.05629053

21.15185124
1.00000000

—-1.26145131
-2.06037047

1.38176844
2.94777266

—-1.51096394
—-5.43947018

90.5000832
102.841004

1.00000000

-1.60130477

1.27509118

—-1.39602960

1.65045395

-1.99039894

2.40376555
1.00000000

-2,88761404
—-2.14383466

3.44216472
3.33785670



K= 14 L= 2

ALFAII)
0.839935201E-03
7.72462156
3.74527106
BETA (J)

0.535295924

K= 15 L= 2

ALFA(I)
-0.705966931E-03

-9.8149013?
-8.03037384

BETA (J )

0.527075987

xe 2 L= 3

ALFA(I)
-1.00000000

BETA (J)
1.00000000
Kk= 2 L= 3

ALFA(I)
0.666666667E-01

BETA (3)
0.933333333

Kk" 3 L= 3

ALFA(I)
-0.139130435E-01

BETA (IJ)
0.886956522

K= 4 Le 3

ALFA(I)
0.461933276E-02

BETA (J)
0.852010265

K= 5
ALFA(I)

—0.,1975186897E-02
BETA (J)

0.8242598482

Le à

K= 6
ALFA(I)
0.990351010£E-03
1.00000000
BETA (IJ)

0.801530687

Ls à

K= 7 La 3
ALFA (1)

-0.553959916E-03
=-1.33005776

BETA (3)
0.782330968

x= BB L>» 3
ALFA(I)

0. 3355804 744E=-03
0.601367B61
BETA (J)

0.765813578
K= 9 L= 3

ALFAtI)
-0.216014824E-03
-0.,489921621

BETA (]J)
0.751377586

K= 10
ALFA(L)

0.145843747E-03
0.478549794

BETA(J)
0.738598147

Le 3

Ke 1) Le 3

ALFA(I)
-0.102331042E-03
—-0.50340467)

BETA (J)
0.727164752

K= 12 L= 3

ALFRA(T)
0.741124301E=-04
0.547839083

1.00000000
BETA (J)

0.716844156

C(K,L)= 0,416666667E-02

-0.136377644E-01
-11.5306304
—2.30478219

—-0.823136497E-O01

0.104035307
13.7326606
1.00000000

C(K,L)= 0,367647059E-02
0.121563183E-01

35.9711230
4.16961719

-0.794212798E-01

-0.986891642E-01
-20,.8602423
-2.38263839

CIK,L)=-0,4)6666667E-O)L

1.00000000

—-0.500000000 0.166666667

C(K,L)a-0,1665666667E-01

“1.06666667

-0,.400000000

1.00000000

0. 8888BBBB9E-OL

C(K,L)=-0,833333333E-02
0.140869565

—-0.,344347826

-1.12695652

0,626086957E-0)L,

C(K,L)=-0.46190476E-02
-0.4375811860E-0L

-0.307955518
0.221727973
0.4927288B28E-O1

C(K,L)=-0.297619048E-O02

0.192889548E-01

-0.281875927
-0.914439340X-01

0.411497703E-O0l

C(K,L)=-0,198412698E-02
-0.102679593E-01

-0.,262046877

0.501365199E-0)

0.356526364E-0)

C(K,L)=-0.138BB8S8B9E-O2

0.615767481E-02
1.00000000

T0.,246332126

-0.319213862E-0l

0.316680419E-01

C(K,L)="-0,101010101E-02
-0.400744930E=-02
—1.37455511

-0.233490277

0.222728637E-01
1.00000000

0.28636564BL-0O01

C(K,L) =-0,757575758E-03

0.276811184E-02
0.70863663)

—0.222745615

=0.165279681E-01
-1.41727326

0.,262458011E-01

C(K,L)=-0.582750583E-03
—-0.200060009E-02 0.128182981E-0O1

0.820371076-0.648194430
—-0.21 35856852 0.243072911E-0l

C(K,L)=-0,.457875458E-03
-0,102759176E-01
-0.,832349324

0.1498228786E-O02
0.702294742

-0.205657598 0.227004361E-O0)

C(K,L)=-0.366300366E-03
=0,115461709E-02 0.845237442E-02
-0.811427945 0.990512628

-0.198708322 0.213443799E-0)
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-0.495242454
-13.183354)

0.501898365
22.083528)
1.00000000

1.00000000

-1.18254919

0.308623277

-0.158456162

0.103910762

—-0.,769750862E-01

0.612402027E-01
1.00000000

-0.510240514E-=01
—-1.45843747

0.438934214E-01
0.936392989

-0.386482598E-01
-1.04350302

1.64791927
10.2994954

—-1.79190160
<

=19.0801683

1.00000000

-1.23449311

0.,401092159

-0.246306992

0.187927457

-0.158734605

0.141792532
1.00000000

=-0.131040418
-1.49822878

0.123814078
1.05654680

-4.06893646
-6,65825966

4.77004206
13.5512559

1.00000000

—1.,28349491

0.498771659

-0.356366)140

0.3100286526

-0.294020994

0.291322263
1.00000000

-0.295709892
—-1.53679535



K= 13 LE 3
ALFA(I)

=0.,551192267E-041
-0.605837757

-1.57426023
BETA(J)

0.707457079

Ke 14 L= 3
ALFA(I)

0.419285455E-04
0.674806527

1.30871569
BETA (3)

0.698663003

Ka 15 L= 3

ALFA(I)
—-0,325)]9)864E-04
-0,753511703
-1.84952872

BETA (J)
0.690949921

Ke 1
ALFA(I)

-1.00000000
BETA(J)
1.00000000

Le 4

K= 2
ALFA(I)

0.322580645E-02
BETA (J)

0.967741935

La= 4

Ke 3
ALFA(I)

-0.437039060E-02
BETA (J)

0.942365474

Lu 4

Ke 4

ALFA(I)
0.106423513E-02
BETA(J)

0,921548791

Le 4

Ke 5
ALFA(I)

“-0.357100966E-03
BETA (J)

0.903966585

Le à

K=e 6
ALFA(LIL)

0.146702765E-03
1.00000000
BETA (J)

0.888792541

L= 4

K= 7 Le à
ALFA(I)

-0.692827839E-04
-1.16443575

BETA (J)
0.875477581

Kk= 8 L= 4
ALFA(IX)

0.3622800)5E-04
0.259682315

BETA (IJ)
0.863638820

Ke 9
ALFA(I)

-0.204733801KE-04
-0.139300878

BKTA (IJ)
0.852998S62

La 4

Ke 10
ALFA(I)

0.122997464E-04
0.100896357

BETA (J)
0.8433509553

Lz= 4

K= 11
ALFA(I)

-0.,776354233E-05
—-0.8402)19244E-01

BETA (J)
0.834536267

Le à

34

C(K,L)=-0.297619048E-03

0.911030228E-03
0.962047920

1.00000000
“-0.192552235

-0.70965900BE-02
-1.246814)10

0,201828235E-01

CI(KX,L)=-0.245098039X-03

=0.733148385E-03
-).15119014
-21.,61072700

-0.187049259

0.6058B6893E-02
2.59954140
1.00000000

O.)191753215L-01

C(X,L)=-0,204248366E-03
0.599957657E-023
1.37940577
1.4404596833

-D.182091556

CIUXL,L)Z

1.00000000

=-0.500000000

CIK,L)w

“1.03225806

-0,451612903
CI(K,L)=

0.663753073E-01L

—0.417918601

CIK,L)=

-0.134540342E-01

—0.392584515

CIK,L)=

0.435914266E-02

-0.372569142

CI(X,L)=

“O0.182521712E-02

-0.,356197248

CIKX,L)=

0.8958484374E-03
1.00000000

=-0.342456612

CIK,L)=
-0.494426969E-03
—-1.18711915

-0.330693167

CIK,L)=
0.295149566E-03
0.302233155

-0.320462151

CIK,L)=
-0.1B87467556E-03
-0,182218465

—0.,311448728

CIK,L)=

0.125032626E-03
0.146522608

-0.303422679

"0.524532848E-02
-2,05905468
-1.646286381

0.182920423E-01

0.833333333E-02

0. 166666667

0.2777779778E-02

21.00000000

0.129032258

0.119047619E-02
-1,06200492

0.,108167267

0.5935238095E-03

0.102166573

0.945986782E-01

0.330687831E-03

“-0.275540869E-01

0,.649354729E-01

0.198412698E-O03

0.1114024)12E-01

0.776351033):-01

0.126262626E-03

-0.558929159E-02

0.718860845E-01

0.841 750842E-04

0.320595450E=-02
1.00000000

0.672170890E-01
0.582750583E-04

—-0.201404852E-021 .20893262
0.633339261E-01

0.416250416E-04

0.135129049E-02
0.345930367

0.600426111:-01

0.305250305E-04

-0.952847322E-03
-0.231541899

0.572095748E-O0)

0.346337251E-01
1.35287969

“0.314642390E-01
—1.864267169

0.288988863E-01
2.54310200
1.00000000

“0.41 6666667E-0)

=0.215053763E-01

1.00000000

—0.147500683E-01

-1.08977677

—0.1135)18414E-01

0.139492565

—0.929950433E-02

-0.4694488B4BE-OL

—-0,792194932E-02

0.227428857E-01

—-0.693116517E-02

-0.132957345E-01

-0.618291226E-02

0.870630489E-02
1.00000000

-0.559691029E-02

“0.61473118B0E-02
—-1.22997464

-0.,512489432E-02

0.457883151E-02
0.390726955

-0.473608430E-02

-0.,118771348
-1,28273056

0.11516696)
1.79948407

-0,112555843
-2.63666815

1.00000000

=1.11594052

0.2178243860

-0,718787499E-01

0.405753617E-01

—-0.270800907E-01

0.199301446E-01
1.00000000

-0.156225688E-0)
—-1.25032626

0.304397975
1.18069517

-0.315958795
—-1.55107045

0.329586019
2.34080979

1.00000000

-1.14076070

0.218331703

-0.102590544

0.661135028E-01

-0.495925774E-0O0)

0.405198324E-0)
1.00000000



ne 1º
ALVA(L)

0,5104000 80t-05
0. I54SBS24LE-OL

1.00000000
BETA (J)

0.826430901

Le à

Kk= 13
ALFA(I)

-0.347224050E-05
-0.7068774902E-0L
—-1.26921859

BETA (J)
0.818936135

Le 4

ks 14
ALFA(I)

0.243177218E-O05
0.684905118E-O01l
0.531320334

DETA (3)
0.811972132

Le 4

Ka 15
ALFA(1)

-0.174622276E-05
-0.67437074BE-01
-0.496582096

BETA (SJ)
0.805473453

L= 4

C(K,L)= 0.2289377291:-04
-0.8067464767E-04

“O.1341378258
0.6985303411-03
0.204647561

—-0.296211081 0.547395660E-01

CI(X,L)= 0.175070028E-04

0.621729644E-04 =-0,528332186E-03
0.131309301 -0,204212225

1.00000000

-0.289681083 0.5256266102-01

C(K,L)= 0.136165577E-04

—-0,457920044E-04 0.409969394E-03
-0.133533474 0.216463840

-1.30786544 1.00000000

-0.283728641 0.5062626)181-01

C(K,L)= 0.107499140E-04

0.345178547E-04
0.1386884341
0.580141584

mO0.324997911E-03
-0.236930555

—-1.326037591

-0.278270910 0.488899714E-Ol

35

-0.354890180L-02
-0.,287461046

“0.440991377E-02

0.2836286090E-02
0.276980557

-0.413211087E-02

-0.232255320E-02
-0.299239612

—-0.389245666E-02

0.193977381E-02
0.341400191

1.00000000

-0.368343863E-02

0.127904726E=01
0.436581463

.=-0.108073499E-0l
-0.350158136

0.935123788E-02
0. 365282730

-0.,824188576E-02
—-0,424756462

-0,349119704E-01
-1.2700551?

0.311603126E-01
0.483456971

-0.285055262E-01
-0.419808659

0.265472789E-01
0.471365037



Capitulo 2 - Caractertsticas dos metodos (K,L)

Vamos, aqui, estudar as principais caracteris
ticas dos métodos (K,2), ou seja, estudar resultados sobre

ordem, consistência, estabilidade, convergência e erro.

2.1 - OÓOndem e constante do exxo:

Proposição 2,1: Existem exatamente p métodos (K,2) de Brown

com ordem Pp.

Dem: Temos que existe um único método (K,2) de Brown com

ordem K+2L-1.

Consideremos, agora, pzl.
i) Se p ê par temos: Os seguintes mêtodos (K,2) possuem

ordem p.
(1,P); (2,01); ...; (BrBt1); (E+1,5); 1.0; (Dl).

Se K2p+l temos K+HL-12p+Y+2-1>p pois lil e o

mêtodo (K,L) não te ordem p. Portanto apenas os mêtodos aci
ma possuem ordem p.

ii) Se p ê impar temos: Os seguintes métodos (K,2)possuem
ordem p. .

(1,P); (2,D=1); ...; (PIS,RED; 1.13 (P/M).

De maneira anâãloga, apenas os mêtodos acima

possuem ordem p.
Portanto existem exatamente p métodos de or-

36
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dem p.
Vamos agora, dar alguns resultados obtidos so

bre a constante do erro.

Proposição 2.2: Consideremos 2 métodos de Brown com um mes
mo número de passos: (K,£.) e (K,L,).

Então se tl, temos <CK/l, “xrt5|

Dem: Usando o lema 0.2 temos para >,
&

c = (71) “Ki. K!
&1 — 1| Ke) | (K+L,)? | (K+£,) (K+L, 1)... (KH2,+1) (K+2,):

2
1 (1) Es ol le |LÁ »(K+2])... (KHL,+1) (K+2,). (+21)... (KHLyTL) K,2,

Portanto IC C e| Ke) SA

Proposição 2.3: Consideremos 2 mêtodos de Brown que usem o

mesmo número de derivadas: (K,2) e(R.,l).
Cce K,/LKi sl 0Então se K,>K, temos2 <

Dem: Usando o lema 0.2 temos para K,>K,

— 'K, . K, (K, 1). ..K,*
Cc = =

| Ke] (KHE) T (TRIO) (K+2-D)... (KHD):

K, (K,=1) e... (K,+1)
= Cc
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Portanto [xt < “kz 2:

Obs.: 2.1] - Levando em conta as proposições 2.2 e 2.3, ob-

servamos que à constante do erro em módulo decai mais rapi
damente quando aumentamos o número de derivadas do que quan
do aumentamos o número de passos do mêtodo.

—

2.2 = A constante do erro Ch, e do método (K,2) de

Brown ê positiva ou negativa, conforme ê par ou Ímpar res
pectivamente. Além disso, como já era esperado, a constante

Ki!
Px e|” (RDJ

2.3 - Para mêtodos de mesma ordem p, temos que o módu

do erro nunca se anula, pois

lo da constante do erro ê menor para os métodos com maior
número de derivadas.

2.4 - Na escolha de um mêtodo (K,2), dentre aqueles
de ordem p, pose-se levar em conta a constante do erro, mas

deve-se observar a dificuldade que o problema apresenta,
quanto a possibilidade do número de derivadas, alêm da esta
bilidade satisfatória do mêtodo.

2.2 - Estabilidade, convergência e xaiz principal:

Neste parâgrafo, vamos considerar os métodos

(K,2) de Brown na forma:

Yn+Kº o (Ygor Yyo .... Yn+K" h)=

= dn Yo Yi e... Yn+K' h) +hY. (yo, Yyo eco; Yn4+K' h)=

=

a

oa

a



39

22,5 £ j-1 2(I-Ll)= arli£o 9%; Ynas ? D3E, Bá
DOU fogo)K

Vamos considerar, ainda, O0<hsh, e (n+K)hísb-a,.

Yo” Wotug evo YK=17 Wike2 UK 1? Yn+Kº" o Cores nago o) funak

Yo? Wotug ico; Vw," Neat]? YnarRP Sn YortorYnago Fang

Def. 2.1: Dizemos que um método na forma y N. é estâveln+K “mn

se a sequência 2 é estável, ou seja:
1) O problema x= NQ (Yor...rYnig—q/X/h) possui solução ú-

nica.
ii) Existe um nº real %?O tal que:

- N -
IYwN"Fwl<a, E, Nuas | , Nhípra,.

Obs.: 2.5 - Para h suficientemente pequeno, 2. ê contração
e portanto o problema em i) tem solução única.

Def. 2.2: O vetor

Luar Rn (Yo) +++ y (xot (NH+K)h),h)-y(x +(N+K)h) é

denominado erro de truncamento local.
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Des. 2.3: O mêtodo determinado pela sequência 2 ê consis-
tente se

max en+xl? o (h) quando h — O,

Def. 2.4: O erro de discretização acumulado é dado pelo ve-
tor d,= Yn Ty (xgtmh), onde os y, são determinados sucessiva-
mente pela sequência o com valores inícials YorYqrºoooY Ro 1

Deg. 2.5: O mêtodo determinado pela sequência TA ê conver-
gente se lim max lan, l= 0, sempre que para os valores ini-

h+0 n20
ciais temos

lá, |= O(1) , i= O,l,...,K-l.

Obs.: 2.6 - d, = o(1) e 11 d, = O.$ lal= o e. | 1

Lema 2.1: Consideremos

ca i-1.(i-l)th (YoressrVnaçoã SE ok TIL f (n4KYn+xK) o

se JE TD conse TD cuys psivert. jel,...,0; xela,b],
então

en (Yo, poco rYn4+gr) - Tt. (3, 1peco rInago o) || SUlY4K FS
n+K || rr Com

max |8,|L
1stst
1x]

i
> O, parahe (0,h,] .

i
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Dem: IV oro naçto) -- YForca
= 2 É, i-lç.(1-1) (1-1) &

rag laB161o LE (Cn4K Snake) É Carne Ss

1 £ i-11, (1-1) (i-1) -< —=— E -ax & lB8,1h" (Cn+xYn+e) É (nrFnag) É

1 i-l -:
Tax

a&2/8,21hºOTDllYoak 7 Fnaxl É

max |g.|L1!"1sisl "” i-1$
1x] IYn+x 7 Fn+x 181 h -

max8 lr,
- 1-nº“Sa ne 7 fm Ro S

max|B.|L 2RLyo = 5 Is1x] n+K n+K 1-h,

= alba 7 Pnaxl o,

al
onde a = O max |B,|L,O 1sise

Portanto O lema fica, assim, demonstrado.

Teorema 2.1: Suponhamos f(x,y) satisfazendo a hipótese do

lema 2.1.
O método (K,2) de Brown na forma:

Yn+Rº 2. dnthº, e estavel se e somente se àa

sequência dn é estável.
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Dem: i) Suficiência:
Suponhamos então dn estável e vamos mostrar

que 2, ê estâvel.
Vamos denotar dE Ynn e tn? Un, o

Temos então:

Yn+e" dn Vore ornagd) FIRE (Vono ee VAR) FUN)

Yn+K” dn (Yor ... rYn4+gr Db) +lAY, (Yos ... Yn+RTo) FO4x)

para n20,
Desta maneira podemos considerar o cálculo do

valor Yn+K através de dn” com uma perturbação causada por

hrtUKo
Como tn ê estável temos que existe y>0 e h,>0

tal que
- K=1Iyn-Ffnl sv Elo,-ã, [+

+, É : o1&RhDY,gg ca Yhueh,pgIA,
com he (0,h,]JC(0,h]] e n2K , hnsb-a.

Portanto

n - n m —Há, llsví;&ollu,=0 +,EI, eg O ge cerva RI,Free ND.
Usando o lema 2.1 temos:
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Y

n n n—l nIan ler Ee t+ van,lai= vanlalitvançela tivENes,

n-l nPortanto (1-y ah) lá, ||s vanElladiréNel

Podemos tomar he (0,h,]C(0,h,]tal que

0<l1-yah<l e obter:

ah nl a1 al T-vah, 18&oll A+ Ty, ELI o

31 É
Portanto Il aslls6h 1Eol a+ 8, onde S= rn EQUEH,

para todo j<N; N natural |Nhsb-a e he (0,h,]JC(0,h,].

Notemos que 1>”0 e Bé>0,.

Se B=0 temos yoFnl stoleE com 1>0, he (0,h,]

e n qualquer natural tal que nhsb-a. Portanto 2 ê estâ-
vel.

Se 8>0O, vamos definir:

j=1 ;
[ D,? Êh 1Eollaç(l+ 8, 3? 1,2,02..,/,N. o

Temos, então, llallsoD, 1: ielio..,N

Agora, D,, "D,= Bh la, llsBhp,. Logo D,,,S(1+Bh)D,
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para l=l,...,Nº-1l ; N: natural |Nhúb-a , he (0,h,]cC(0,no].

Desta maneira temos:

- N Bíb-a)l..Iyw"Fwlle la, SDyS (1+Bh) Dy75 +..$ (1+Bh)" Dose S=

N -= o iEollu,-d,

Portanto, existe Q0 eh 0<h,<h, tal que:2'

oe
N

eo

Iyvw"Fwllso 3E&o Il u,-ã, para cada N natural, tal que Nh$b-a,

Portanto 2, é estável.

ii) necessidade:
Suponhamos que £, ê estável. Vamos mostrar

que dn ê estâvel.
Notemos que 2 dnth FPdRE 2th (4)

Logo usando 1) , temos que 6d, ê estâvel.

Proposição 2.4: Seja a sequência $, dada por:

K-1
dn Vora aVnagtiãa)E = ão “aVnad

são valores reais com a.= 1.onde Arenoso, K

Seja o polinômio característico associado,
PpPí(z)= tão SE zt.



45

y

Uma condição necessária e suficiente para a

estabilidade da sequência4 ê que p(z) tenha todas as raí-
zes com modulo menor ou igual a 1 e, as de módulo 1 sejam

simples.

Dem: Estudar as condições de estabilidade da sequência dn
é equivalente a estudar o problema:

K=l
h)= "= E; Yn4iYn+K tn (Yo. ... eYn+RKº

Kz1 e] KPortanto Y,=P = 1&o 4 Yn+1 O a18o *4 Yn+i”

Consideremos, então,

&
Yo? WotUgr cor VRI? WRe1 UK ' 180 O Vn+io Une

K - -Yo? Wotaor errN1? Vro1tOKo, ' ão Ca Mn+io Une

n20, (n+K) h<b-a.

= =-s = -. temos:Denotando d, Yn'Yn € tt. ud,

2 0OSisK-l e

a, à = 2
1 Ina para n20 e (n+K)hsb-a.USA

1=0 n+K
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Usando o lema 0.3 temos que uma solução par
ticular de (1) pode ser dada por:

(2) à

0 p/m>n

"nm mas 1 p/mesn
“x

solução do problema homogêneo associado à (1)p/K<m<n,

Além disso UA

0 1 n O , m<n+HK pois nesse caso1 n+içm

Nn4+im ê solução do problema homogêneo associado a (1).
$

Consideremos, agora, a solução geral de (1) ,

com condições iniciais d,= torna E Ex1 e

Vo 4 O0SisK-l o sistema fundamental usual para o problema

homogêneo em (1).
Assim à solução geral fica:

A Ú
ss

nos? ormr

Cc, Yo à + d. e n2K

onde Cc, são constantes determinadas, impondo as condições
iniciais acima.

Notemos que as constantes Cc, ; OSisK-l ficam
determinadas em função das condições iniciais ti.
Temos: (DJ Vv, Qt ... + Cr=1 Yn g=1) (xo) = &,

2Pose t Cx Vo xe) (EDP É,0 Yn o

(Co vo ot ee Pt CR? Vo Rel) (Xko1)7 fg, r Ou seja,
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temos um sistema Ac= e , donde c= aTt e. Devemos salientar
1 : -que A sempre existe, pois Yo 2: 0SisK-l e o sistema funda

mental usual.
K

, -Desta maneira: Cc.” 180 u, 3 e, r O<ji<K-l onde v; sao

os elementos da matriz ad,
Reescrevendo a solução geral obtemos:

K=-1 K-l — K=-1 K=l
d.= mão (1&o “im RAM m* An” mão (4Eo md on 1)nt

K-=l K-l n? n t +d E Mn m FA "nn m tn mão n £o mão nm mº*ºn mêo

onde de maneira geral o p/n“<m

Non m* l p/nsm

Wo m p/n>m

com m,n= 0,1,2,... , onde Wo m
ê solução do problema homo

K-l
|

gêneo associado a (1). Notemos que “ mº18o"m Yn do

(OsmsK-1). Ainda, como d. ê solução particular podemos to
= = 5º > KRmar “n m Wn+K-m-1,K-1. 180 K-1,1”n 3" m 2 À.

i) suficiência:
Suponhamos que as raízes de p(z) satisfazem

as condições da proposição.
Seja Vo O! tn VR Rel o sistema fundamental

usual de soluções para a equação de diferenças, com poliínô-
mio característico associado p(z).

Sejam r,, i=0,l,...,Ss as raízes distintas
de p(z).

- - = AEntão colocamos: se He =l1 então v, (= rj
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se |xr,|<1 então

n n :
Vn 49º Ya o VR a PODE, or eo or VR

A
= n ro

onde s, é a multiplicidade da raiz r1.
Podemos considerar, sem perda de generalidade

que r,; , j=0 , ...,p sejam raízes simples.
Desta maneira, podemos escrever:

nm ão mini p/n>m +; m,nz0,

Temos então

IO | Ym independe de n e ln, mi! < Ym

De fato:
Ima nl= N4EG om 4 vo alsmaxfas 2 3ES lv, al

£ o Hux pH, lv, all
K=1

max flu. IltprirE,,llpovllz A)
osisk-1 Mm 18p+1

UP Ole |

onde p(n) é um polinômio em n com grau menor do que à mul

tiplicidade da raiz Y..
Como para i= p+l,...,K-l;||r,||<1, temos e B,

constante não dependendo de n, tal que le (nm) | e 11P<E,.
ll= max lu (p+1+ E,ide0Si<sK-l

Logo Hinn nm

m m à! ;E
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t

Portanto ||n, ll<v Y, independente de n.ml!
m "mm

Assim

Vanl=Hhko "nm Enlsneolnn els masYo mol En!

Portanto IER ESTA com y>0O e7v independente de n.

Segue que: 4, é estável.

ii) necessidade:
Suponhamos tn estável e vamos mostrar que as

raízes de p(z) satisfazem as condições da proposição.
ê <Como 6, ê estavel temos IalsEaton!

Tomando £.= 0 júm onde5jêunminteiroentre , ,
(0,1,...,K-1) e Lt 9 temos:

dn" Nm tm donde ln, leis Najl<alen,

Logo |n, jl<a.

Segue daÍ que para quaisquer coeficientes Ym

limitados, temos:

K-1
Não Yo ly ,n—= o,n nm

Podemos, então, obter, escolhendo Ym adequar

dos, o seguinte:
K-l |mão Ym UM mil = lv, 511 <y rr nm”? j=0,1,...,K-1



50

onde VYn 3 0SjisK-l formam o sistema fundamental de soluções

para a equação de diferenças que tem 0 (z) como polinômio ca
racterístico associado.

De fato:

K=1 K=1 K=x1.
& E= = —mão Ym 'n mº mão Ym'ísão “m à Yn à)" Yn 3

“9 9 xl O Yo 0

> : =
|

1 |-—>1 na posição j.
Vo x-1 Uxe1 Kel] Nk=1 o

Este sistema possue solução única, jã que

"; os
são elementos de uma matriz inversível.

<Yy, 0SjisKk-l.Portanto |*n ;j

Como Yo j formam o sistema fundamental usual
de soluções, temos:

Yn 3º p(n)r, 0Siís , OSjifk-l,

onde p(n) é polinômio de grau menor ou igual a multiplicida
de da raiz rj.

como ||v, 31 < y temos:

nN=—" colPp(n)ri|= lp (n) || lx Wº<y m— xls para todo O0siss, Ou

seja, as raízes de p(z) estão no disco unitário pois caso
contrário lv, 1 não seria limitada (n— =),

Alêm disso se ||r,||= 1 então r, é uma raiz sim

ples de pí(z) pois caso contrário p(n) diverge (n— o) e

AA 311 não seria limitada.
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|

Portanto se $, ê estável, então as raízes de

P(z) estão no disco unitário e as de módulo 1 são simples.

Teorema 2.2: Se O método determinado pela sequência nn e

estável e consistente, então o mêtodo éê convergente.

Dem: Sejam ty! e (Y,) sequências determinadas pelo mêtodo

nn da seguinte maneira:
1) (y,) obtidos sem perturbações. Portanto u,= O (n20)

ii) Queremos Ynº y (x) (n20). Portanto calculamos Yn+kK

atravês da sequência com valores iniciais perturbados ,

iê., Y,”= y,7,= y (x), 1=0,1,...,K-l.
Assim So6º Y(Snan= fnargTên+ç (D2O)-

Temos então, Yn+R? no VM) ca Xni)h). Além disso

u;= a, 1= Oy...,K-l e Un4R? |£ 4x (9? 0).

Usando a estabilidade da sequência 2 temos:

Ivw"Swll so,Lola, a>O, he (0,h, ]c(o,n,d, N natural |Nh$b-a

Daí:
|| Yw"YnwIl sa, El a,1 +aSl ú,llsa“Ee d 1! + (NK+1) eax 2ls<

b-asorz lá, ||+aN max Ve, Isa)Z/ [ã, |+a272 max |[2,|l.> 1 RKSis<N o nsisN À

Assim:
Ke) max 2,|S z KsisIall= ly-y x le lySnsa,Ella l+a(bra) ZA

Usando a consistência do método, iê., els o(h), KSi1SN ,
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segue que lim max Najl= O sempre que os valores iniciais
h-0 nzx0

YgreeerVrÁ Satisfazem ladi=s 00) , i=0,...,K-l.
Portanto se o método é estável e consistente

então ele ê convergente.

Proposição 2.5: Uma condição necessária para a convergência
do método (K,2) de Brown é que nenhuma das raizes do polinô
mio p(z) exceda, em mOdulo, o valor 1 e, as de mOdulo 1 são

simples.

Dem: Se o mêtodo éê convergente, temos que:
lim max VWajl= O sempre que y, satisfaz lim lajll= o
h=+0 n>0 h-0

para i= 0,lria0a0o,/,K"l.

Isto significa que lim y,= y(x) para todo xe [a,b]
hs0
x fixo

e W,! solução da equação de diferenças

Yn+Rº No (Yore ser Vnaçto) e Y. satisfazendo

1im alle 0 i=0,...,K-l.
h=-0

Como o método &ê convergente, temos que ele &ê

convergente quando aplicado ao problema y'= 0 , y(0)= O '
cuja solução é y(x)= O , xela,b].

Aplicando o mêtodo a este problema, obtemos:

(3) a ...ta”o yY= O com lim Yo” 0, (h=x/n) para toda
netox Yn+Kº

solução desta equação de diferenças, com lim Y,”? 0 (OsisK-1).
h=0
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: iSeja z= re 9
r r>O0,. 0SOS2T , uma raiz de p(z).

Como num método (K,2) de Brown os coeficientes são reais ,

temos que z tambêm é raiz de p(z).
Portanto Ynº= hr” cos no é uma solução do pro-

blema (3).
Temos, então, lim y = O (h= x/n).

neo D

Se O= O Ou O= 270 temos lim hr"= O (h=x/n) = r<l ,
n-2oº

Se Dá O e O;T podemos tomar senº oO%*; 0 e fazer:
2

Yn Yn+17n=1. nhºrºcos*? nO-hr ntl.og(n+1)0 x hr” loos(n=1)0.
sen O sento

2. .2n
= h s (cos *nO-cos (n+1) 8 cos (nº-1) O) =

sen O

2.2n
= h s (cosº?no senºO+senº*no sento) =

sen O '

2 2n
= h s e sen“ O= nºr?o.
' seno

Como lim y = O temos 11m(y? -y Yno7)
nes O h=+0 n+1 *n-l ão

Portanto lim nºrºP o (h= x/n) = rs<sl.
h=0

Concluimos, então, que se o método é conver-

gente então as ralzes p(z) estão no disco unitário.
Agora, vamos mostrar que se z= etº ê raiz de

P(z), então a multiplicidade de z como raiz é 1.

Suponhamos que à multiplicidade de z=-re"ó
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seja maior do que 1.

Temos que Yo ni? nr” cos no é solução de

(3).
O mêtodo ê convergente e portanto segue que para O0=0 ou O=m

Lim Ynº nº/? nr'= 0r<l (h= x/n) pois caso contrário
h=0

lim IYls 1im x? nº/?= mm,
h=s0 nm

Estamos supondo sempre que y, (i= 0,1, .,K"l)
satisfaz lim la, |= O.

h=0
|

Se 0% 0 e OZt fazemos para z,= nn, ,n

portanto 2 r” cos nO, o seguinte:

dn *n+1 nl rcos no-recos (n+1)O cos (n-1)O0
senºo sen“o

2n
= E

õ
(cos? no sen O0+sen?*? no sento)= +?

sen O

Com o lim y = O temos lim z2 = 0,n nnº” ns”
2nPortanto lim rº = O == r<] ,

nm
Fica assim demonstrado que se o método é con-

vergente, então ele satisfaz a condição das raízes,o0u seja,
todas as raízes de p(z) estão no disco unitário e alêm dis-
so as de módulo 1 são simples.

Como conclusão dos resultados anteriores, te-
mos o seguinte:

(1)Teorema 2,3: Seja £ (x,y) y-lipschitz 0sist-l,.
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O método (K,2) de Brown é convergente se e somente se É es
tâvel.

Dem: i) Necessidade:
O método é convergente. Portanto, pela propo-

sição 2.5, as raízes de p(z) estão no disco unitário e as
de módulo 1 são simples. Pela proposição 2.4 temos que, nes
te caso, tn é estável. Assim, usando o teorema 2.1, obtemos

que O mêtodo é estável.
ii) Suficiência:

Pela obs. 1.4 temos que o mêtodo  (K,2) de
Brown é sempre consistente.

Como por hipótese o mêtodo êéê estável, segue
pelo teorema 2.2 que O método éê convergente.

Para efeito de ilustração, computamos numeri-

camente, o valor absoluto das raízes de p(z) associado à al
guns métodos (K,L). Aproveitando esta tabela, usamos alguns
métodos estáveis e instáveis para ilustrar a convergência

e estabilidade.
O problema amostra & y'= -2y , y(0)=l

yoos e,
Calculamos, atravês dos métodos (4,1);(3,2); (2,3); (7,1);
(5,3); (10,1); (8,3), aproximações de 0.0 à 4.0 com h= 0.1

h= 0.08 e h= 0.05.
A sequir damos a tabela dos módulos e os re-

sultados obtidos, bem como as conclusões tiradas.



MÓDULO DAS RAÍZES
1,0090000

MODULO DAS RAÍZES
0,3333333

MÓDULO DAS RAÍZES
0,4264015

MÓDULO DAS RAÍZES
0,3814785

MODULO DAS RAÍZES
0.4176006

MODULO DAS RAÍZES
: 0.4061224

MÓDULO DAS RAÍZES
0,4259126

MODULO DAS RAÍZES
0,4214110
1.183869

MÓDULO DAS RAÍZES
0.4340689
1.347544

MÓDULO DAS RAÍZES
0.4319991

1.000000
MÓDULO DAS RAÍZES

0.4408146
0,8327520

MODULO DAS RAÍZES
0,4397129
0,9100721

MODULO DAS RAÍZES
0,4464526
0.6795526

MÓDULO DAS RAÍZES
0.4456601
0,7286384

MÓDULO DAS RAÍZES
0.4487943
0.6096663

2.352513
MÓDULO DAS RAÍZES

0,4502615
1.000104
2.522229

MÓDULO DAS RAÍZES
1.000000

MÓDULO DAS RAÍZES
0.1428571

MÓDULO DAS RAÍZES
0.2169305

MÓDULO DAS RAÍZES
0.226062)

MODULO DAS RAÍZES
0,2664489

MÓDULO DAS RAÍZES
0.2767307

MÔDULO DAS RAÍZES
0.3024240

MÓDULO DAS RAÍZES
0.3105915

1.000000
MÔDULO DAS RAÍZES

0.3284981
0,8489743

MÓDULO DAS RAÍZES
0.3348702
0.9625042

MÓDULO DAS RATÍZES
0.3481167
0,6160395

MÓDULO DAS RAÍZES
0.3533667
0,6799932

MÓDULO DAS RAÍZES
0.3634368
0.5358182

MÓDULO DAS RAÍZES
0.3673714
0.5794088

MODULO DAS RAÍZES
0.3708870
0,4987779
1.000006

MÓDULO DAS RAÍZES
0,4072449
0.5312478
1.655507

EM X= 1

EM K= 2
1.000000

EM K= 3
0,4264013)

EM Ke 4

0.5608615
EM Ks 5

0,4176010
EM Ke 6

0,4740353
EM Ke 7

0,4259025
EM K= &

0.4582342
EM Kx 9

0,4340629
1.347544

EM K=10
0.4552724

1,512740
EM K=11

0,4408377
0.99599998

EM K=12
0.4559363
0.9100718

EM K=13
0.4462858
0.9999999

EM K=l4
0.4577669
0.7286380

EM K=15
0,4514652
0.7784665

EM K=l6
0.4598222
0.6447687

2.522229

EM K= 1

EM K= 2

0.2169304
EM K= 4

0.3097304
EM Ke 5

0.266444)
EM KXK= 6
0.3167990

EM Ke 7
0.3024243

EM K= 8
0,3350300

EM ks 9
0,3284748

1.000000
EM K=10
0.3515218
0.9625043

EM XK=1)

0.3480555
1.076844

EM K=12
0.3652245
0.6799927

EM K=13
0.3633507
0.7446447

EM K=)4
0.376770?7
0.5794123

EM K=)5
0,3795356
0.6236162

EM K=)6
0.3692917
0.5312902
1.000002

Le

Ls

Ls

Le

Ls

L=

Lvr

Lx

Ls

Le

L=

Le

Le

L=

Le

Le

Lu

Le

Le

Le

L=

Le

Ls

Le

Lr

[

E

qm

e

me

mp

p

e

N

NyNMN

1.000000

0.5608613

0.7087108

0,4740345

0,5391409

0.4582335

0,4969828

0,4552723
1.512740

0.4814617
1.679117

0.4559506
1,0000000

0,4748333
0.9882455
0.4578563
0.9999514

0.4739923
0,7784666

0.4597766
0.6447383

1.000000

0,3097304

0.4108071

0.3167989
0,3721476

0.335030)

0.37146824

0.3515255
0.9999999

0.3777179
1.076844

0.3652375
1.191802

0.3851585
0,7446447

0,3768170
0.8098633

0.3948459
0,6236048

0,3910337
0,6683057
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1.000000

0.7087106

0.8633803

0.5391429

0,6089716

0,4969859

0.5395647

0,3814557
1.679117

0.5108124
2.646438

0,4748987
0.9882448
0.4965102

1.067098

0.4725341
0,9999999

0,4887406
0.8289050

1.000000

0.410806)

0.5166517
0,3721484

0,4305456

0.3714843

0.4104409

0,3777382
1.000000

0.4060808
1.191802

0,3851904
1.307239

0.4070468
0,8098636

0.3913944
0.8755503

414080,39
0.6683075

0,9999999

0.8633804

1.022218

0.6089718

0.6817465

0.5395647

0.5846370

0.5107991
3.846438

0,5423525
2.014527

0,4964741
1.067098

0.5195555
1.146511

0.4886907
0.82885991

1.000000

0.51665217

0,6255490

0.4305449

0,4910082

0,4104415

0.4510854

0.4060795
1,0000000

0,4359327
1.307239

0.407082)
1.423052

0.429661?
0.8755504

0.4102838
0,9416289

1.000060

1.022218

0.9999989

0.6817465

0.7565234

0.584637)

0.6314521

0,5423471
2.014527

0,5753976
2,1383252

0.5199677
1.146511

0,5454029
1.226385

1.000000
0.6255494

0.7365245

0,4910094

0,5529609

0,4510851

0,4929793

0.4355299
0,9999991

0.4668683
1.423052

0,4299562
1.539162

0.4543153
0.941 6288

1.000002

1.163870

1.000002

0.7565235

0,8327519

0.6314562

0.6795554

0.5754018
2.183252

0,6097074
2.,352513

0.5454792
1.226385

1.000000

0.7365243

0.6489742

0.5529606

0.6160398

0.4929776

0.5358185

0.4668311
1.000002

0.4986815
1.539162

0,4535369
1.,655507



MÓDULO DAS RAÍZES EM k= 1 Le 3
1.000000

MÔDULO DAS RAÍZES EM K= 2 L= 3
0.6666669E-01 1.000000

MÔDULO DAS RAIZES EM K= ) Le 3
0.1179527 0.1179534 0.9999999

MÓDULO DAS RAÍZES EM K= 4 L= 3
0.1393215 0.1820887 0.1820886

MODULO DAS RAÍZES EM Ke 5 L= 3

0.1755394 0.1755393 0.2531796
MÔDULO DAS RAÍZES EM K= 6 Le 3

0.1933732 0.2178068 0.2178068B
MÔDULO DAS RAÍZES EM Ke 7? Ler 3

0.2194279 0.2194631 0.2636194
MÓDULO DAS RAÍZES EM K= 8 Le 3

0.2332469 0.2497424 0.2497438
1.000000

MÔDULO DAS RAÍZES EM K= 9 L= 3

0.2527275 0.2527603 0.2826474
0.5687379 1.000000

MODULO DAS RAÍZES EM K=10 Le 3

0.2637253 0.2755792 0.2755936
0.6514037 0.6514032 1.000000

MODULO DAS RAÍZES EM Kell Le 3
0.2791943 0.2768625 0.3012950
0,4651583 0.7348305 0,7348309

MODULO DAS RAÍZES EM K=12 Le 3
0.2876145 0.2964031 0.2964458
0.5181808 0.5181797 0.6188311

MÓDULO DAS RAÍZES EM K=13 L= 3
0.3056518 0,2934473 0.3163942
0.4279526 0.5718506 0.571 8426

MODULO DAS RAÍZES EM K=14 Le 3

0.3344149 0.3065890 0.3243628
0.38413526 0.4663737 0.6260378

MODULO DAS RAÍZES EM K=el5 L= 3
0.3571104 0.3064776 0.3239016
0.4120665 0.4124718 0.5052744

1.000000
MODIFICADA A PRECISÃO PARA 0.1000000E-04

MODULO DAS RAÍZES EM Kk=1l6 L= 3

0.3806797 0.2495539 0.3390053
0.5445455 0.4429931 0.4417850
1.158309 1.000003

HÔDULO DAS RAÍZES EM K= 1 Le 4

1.000000
MÓDULO DAS RAÍZES EM K= 2 L= 4

0.3225806E-01 1.000000
MODULO DAS RAÍZES EM K= 3 L= 4

0.6610844E-01—0.6610B84B6E-Ol 0.9999999
MODULO DAS RAÍZES EM KkK= 4 L= 4

0.8737597E-0l 0.1103631 0.1103631
MÔDULO DAS RAÍZES EM ks 5 L= 4

0.1173335 0.1173334 0.1610548
MODULO DAS RAÍZES EM K= 6 L= 4

0.1366451 0.1517929 0.1517929
MODULO DAS RAÍZES EM kK= 7 Le 4

0.1605479 0.1607495 0.1891379
MODULO DAS RAÍZES EM k= B Le 4

* 0.1766727 0.16877031 0,1877054
1.000000

MÓDULO DAS RAÍZES EM K= 9 LE 4

0.1956881 0,1958351 0.2167014
0.3950737 0.9999997

MODULO DAS RAÍZES EM K=10 L= 4

0.2124333 0.2170188 0,2462184
0.4575408 0.4575418 1.000000

MODULO DAS RAÍZES EM K=11 L= 4

0,2413967 0.2226101 0.2256448
0.2401744 0.5208456 0.5208449

MODULO DAS RAÍZES EM kK=1l2 Le 4

0.2607390 0.2446814 0.2318048
0.3999073 0.3116756 0.5847749

MÔDULO DAS RAÍZES EM Kel) Le 4

0.2869373 0,2404281 0.2698490
0.4447904 0.4448011 0.3448685

MODULO DAS RAÍZES EM K=14 Le 4

0.3106688 0.1961571 0.2927017
0.3781008 0,4901070 0.4901428

MODULO DAS RAÍZES EM Ke)5 L= 4

0.340444]) 0.3002717 0.2062974
0.3411414 0.3005688 0.5359374

1.000000
MODULO DAS RAÍZES EM K=1l6 L= 4

0.3712312 0.2187656 0.1857728
0.4466199 0.3667751 0.4464383
0.8444159 1.000000

MÓDULO DAS RAÍZES EM K=17 L= à

0,3931591 0,1696321 0.1926762
0.3970300 0.3697871 0.62866475
06.9099241 0.9099244 1.000000

MODULO DAS RAÍZES EM K=18 L= 4

0,4224525 0.1950563 0.1584467
0.3818367 0.3920743 0.5168692
0.4219176 0.9755747 0.9755751

MODULO DAS RAÍZES EM K=19 Lz= 4

O. 3584855 0,1364297 0.4130899
0.3993941 0.4162000 0.552543)
0.7224431 1.041336 1.041336
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1.000000

0.2531796

0.3285891
0.2636207

0.3118120

0.2826532

0,3172295

0.3011306
1.000000

0.3270405
0,8188315

0.3163535
0.9032690

0.3071717
0.6260368

0,3321437
0.6806703

0.3701260
0,5447001

21.000000

0.1610546

0,2159800

0.1892477

0.2286956

0.2167707

0,2462075

0.2787693
1.000000

0.3103719
0.5847772

0,2634536
0,6491965

0.2760482
0,3774743

0.2986696
0.5359418

0,3477904
0,3425405

06.3758367
0,4813910

0.3890063
0.5169138

1.000000

0.1790752
0.448)1522
0.7224416

0.9999999

0.3285891

0.4068588

0.3118092

0.3617330

0.3172847

0.3531210

0.3270656
1.000000

0.3535235
0.9032696

0.3346319
0.98B80428

0.3311857
0.6806700

0.3757953
0.7356799

1.000000

0,2159800

0.2738)150

0.2287028

0.2699107

0,2170265

0.2785083

0.2636772
1.000000

0.3448180
0.6491967
0.2990614
0,7139943
0.3054277?7
0.4118737

0,3487816
0.5821)404

0.3741477
0.3736566

0.3622082
0.3834414

0.4127949
0.5523825

1.000000

0.9999999
0.406B568

0.4870967

0.3617307

0,4129441

0.3534087

0.3902484

0.3554517
0,9999999
0.4663907
0.9880430

0.3601859
1.073075

0.3590959
0.7356731

0,9999999

0.2738276

0,3337005

0.2699057

0.3122714

0.3557350

0.2495162

0.2909997
0.9999998

0.3168283
0.7139946

0.3431314
0.5821407

0.3723631
0.4814482

0.3894811
0,6754296

0.4178329
0,4527782

1.000000

0.4870961

0.5687380

0.4129415

0.4651492

0,3902363

0.4260400

0.3B44358
1.000001

0.5053077
1.073075

0,3773702
1.158310

1.000000

0,3337014

0.395074]

0.3122673

0. 3556890

0.3999709

0.2492245

0.2952275
1.000000

0,4119622
0.779508B91

0,3447054
0.8444157

0.3629079
0.6286466

0.3779262
0.6754305

0.4058426
0.4166774



método (4,1)
ordem 4

estável

método (3,2)
ordem 4

estável

método (2,3)
ordem 4

estável

metodo (7,1)
ordem 7

não estâvel

método (5,3)
ordem 7

estável

58

Damos, aqui, os métodos usados:
a

=

o

o

o,

TAS

1.92y =1.44y,5+0.64 —0.12y ,+0.48hf,,Yn+4. n+3 y+l 4

2. 36111LAY ,,3=7 3Yn+270+75y +0.1111111y +n+1

e 2 '270.5hº £º,;+1.8333333h£,
- . - 2011.875Y 197 2Yn 4,7 0-125Ytl. 75hE, ,,-0.75hº ES,+

+0.166666667h? £'!n+3

2

2.5928571y 477 TYn+6g7lO-Syna5tll.6666667y6 n+5 n+4*

-8.75Yn 43? 1. 2Y 4271. 1666667y, ,,+0.1428571y +
+hf17

4.0502454Yy 55 SYpí47 2 25Y,,3T0-3703704y,,,*+

-0.078125y ,,,7+0.008y +3.3386111h£f,,5+
2 3-1.1416667h fn+ rt5+0.1666667h fn+5
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método (10,1)
ordem 10 2.9289682Y ,19” 10Yn,9722-5Y48t4OY, ,17*

não estável 52.7 +5“TYn+6 0.4Yn 457 35Y
np 44 Tl7.1428571yY, ,3t

75.625Y  ,2Tl.11111LAy ,,-0.1y +hf 116

método (8,3)
ordem 10 5.8200649y, ,,8= 8Yn4+4773-5Y +2.074074yn+6 n+5*
estável

—1.09375y,,4t0.448y,,,-0.1296296y, ,,+t
+0.0233236y, ,,70.0019531y ,+4.4570847hf, +8

- 261 31.3589286h fr .,8*t0-1666667h fo +88"

Esses mêtodos foram implementados numa calcu-
ladora manual TI 58, A correção é feita apenas uma vez e

usa como previsao o valor exato de e ex no ponto em questão;
isto equivale a prever com metodo de ordem maior do que a
ordem do corretor.

Os resultados obtidos são dados nas tabelas a

seguir, as quais mostram os pontos x, e Os erros ty,Y(x,)
para cada método.

(4,1) (4,1) (4,1)
0.1 —-0.35E-04 0.08 -0.11E-04 0.05 —-0,10E-05
0.2 —-0.96E-04 0.16 —-O0.31E-04 0.1 -0.29E-05
0.3 —-0.15E-03 0.24 —-0.51E-04 0.15 -0.50E-05
0.4 —-0.20E-03 0.32 -0.68E-04 0.2 -0.67E-05
0.5 —-0.24E-03 0.4 -0.81E-04 0.25 —-0.82E-05
0.6 -0.27E-03 0.48 —-0.92E-04 0.3 -0.95E-05
0.7 -0.29E-03 0.56 —-0.10E-03 0.35 -0.,10E-04
0.8 —-0.31E-03 0.64 -0.11E-03 0.4 —-O0,.11E-04

0.9 —-0.33E-03 0.72 -0.11E-03 0.45 —-0.12E-04
1.0 —-0.34E-03 0.8 —-0.12E-03 0.5 -0.13E-04

3.6 —-0.40E-03 3.68 =-0.15E-03 3.8 —-0.22E-04
3.7 —-0.40E-03 3.76 -0.15E-03 3.85 -0.22E-04
3.8 -0.40E-03 3.84 -0.15E-03 3.9 -0.22E-04
3.9 —-0.40E-03 3.92 -0.15E-03 3.95 -0.22E-04
4.0 —0.40E-03 4.0 -0.15E-03 4,0 —-0.22E-04



POOOOOCOOCO

*

e

oe

o

ce

o

e

o

o

so

OcCcosoã

OVUOJO]NUNPDtwW

NH

PD

WWt

e

e

o

es

*

*

*

”

a

e

LL

o

o

e

BP

LRWULLNO

POCOOOOOOO

e

*

o

o

e

OVOJA

CUUOvVOoeVUBRtWVW

NH]

0.08
0.16
0.24
0.32
0.4
0.48
0.56
0.64
0.72
0.8
3.68
3.76
3.84
3.92
4.0

(3,2)
« 68E-05
. 14E=04
« 20E-04
. 25E-04
. 29E=04
« 33E=-04
o 35E-04

. 39E=-04

. 48E=04

. 48E-04

. 48E-04

. 48E=-=04

(2,3)
=, ,25E-05
- 48E=05
-.67E-05
= .95E=-05
= 10E=04

=, 12E-04
-.12E-04

-,.15E-04
—-.15E-04
=. 15E=-04
—-,15E-04

(7,1)
—.22E-06
=.50E-06
—-.,50E-06
-,31E-06
-.,34E-06
-.57E-06
- ,.59E-06
-,38E-06
-,33E-06
= 57E-06
-.23E-06
-.26E-06
-,81E-06
—-,86E=-06
-.,29E-06

0.08
0.16
0.24
0.32
0.4
0.48
0.56
0.64
0.72
0.8
3.68
3.76
3.84
3.92
4.0

0.08
0.16
0.24
0.32
0.4
0.48
0.56
0.64
0.72
0.8
3.68
3.76
3.84
3.92
4.0
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(3,2)
.22E-05
. 47E=05
. 69E-05
. 87E-05
. 10E-04
«11E-04
« 12E=-04
« 13E=-04
« 14E-04
« 15E-04

« 19E-04
« 19E=-04
« 19E-04
« 19E-04
« 195E-04

(2,3)
—-,.B6E=-06
“=, 16E-05
-,236-05
- ,29E-05
—-,34E=-05
—-.,38E=-05
= 41E-05
- 44E=05
= 47E-05
=. 49E=-05

=. 62E-05
- 62E=-05
—-,62E-05
—-.62E-05
“-,62E=05

(7,1)
-., 2E-07
—. 8E-07
-.13E-06
“ 19E=-06
—-,23E-06
-.27E=-06
- .30E=-06
=. 31E-06
-,33E-06
-.37E-06
-.51E-06
-,51E=06
-.58E-06

—- . 60-06
-.53E-06
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0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0,10
3.96
3.97
3.98
3.99
4.00

(3,2)
. 22E=06
«. 47E=06
«71E-06
. 92E-06
« 11E-05
. 12E-05
. 14E-05
«. 15E-05
. 17E-05
. 18E-0O5

. 29E-05

. 29E-05
« 29E-=05
.29E-05
« 29E-05

(2,3)

=. .17E-06
—- ,24E=-06
-.31E-06
-.37E-06
-,43E-06
-,52E-06
=. 56E-06
—-,60E-06

.95E-06
—-.95E-06
- .95E-06
-.95E-06
-.95E-06

(7,1)
-.12E-08
—-.33E=-=08

. 12E-07

. 22E-07

. 29E-07

. 35E-07

. 43E-07
—-.53E-07
—-.60E-07- 65E-07

. 57E-06
«99E-05
« 12E-06

= 11E=-04
—-.26E-05
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(5,3) (5,3) (5,3)
O.1 .« 69E-08 0.08 « 16E-08 0.05 . 2E-08
0.2 . 14E=-07 0.16 «63E-08 0.1 « 49E-08
0.3 .« 20E-07 0.24 . 10E=-07 0.15 « T4E=-08
0.4 . 25E-07 0.32 « 13E-07 0.2 « 97E-08
0.5 « 29E-07 0.4 « 1L6E-07 0.25 « 11E-07
0.6 « 32E-07 0.48 « 19E-07 0.3 « 13E=-07
0.7 « 35E-07 0.56 2 21E=-07 0.35 . 15E=-07
0.8 « 37E-07 0.64 . 22E-07 0.4 . 16E=-07
0.9 . 39E-07 0.72 « 24E=-07 0.45 . 18E-07
1.0 . 41E-07 0.8 « 25E-07 0.5 e. 19E-07

3.6 « 47E-07 3.68 « 33E-07 3.8 « 31E=-07
3.7 «4 7E-07 3.76 « 33E-07 3.85 2 31E-07
3.8 . 48E-=07 3.84 . 33E-07 3.9 « 31E-07
3.9 . 48E-07 3.92 .« 33E-07 3.95 . 31E-07
4,0 . 48E-07 4.0 « 33E-07 4,0 « 31E-07

Observamos que, no caso do método .Éestável
(5,3), O erro diminui quando h — O. Jâã no caso do método

instável (7,l) ocorre um aumento do erro quando h diminui,
ilustrando assim a não convergência do método. Alnda obser-
vamos uma certa oscilação no erro (característica de insta-
bilidade Henrici [13, pag.242]). Esta oscilação É pequena
devido ao fato de que uma raiz de p(z), associado à (7,1)
ê ligeiramente maior do que 1.

(10,1) (10,1) (10,1)
0.1 = 44E-07 0.08 -.11E-0OS5 0.05 « 87E-04
0.2 =-.22E-06 0.16 —-.28E-05 0.1 .18E-03
0.3 - .43E=-06 0.24 —-.17E-05 0.15 . 66E-04
0.4 —- 41E=-06 0.32 —-.67E-06 0.2 —- 69E-04
0.5 —-.35E-06 0.4 —=.27E-05 0.25 .23E-03
0.6 -,.72E-06 0.48 —.73E-05 0.3 . 44E=03
0.7 =-=.10E-05 0.56 « 18E-05 0.35 -,32E-03
0.8 —-,.25E-06 0.64 . 94E-0O5 0.4 —-,56E-03
0.9 -.31E-08 0.72 —-.,14E-04 0.45 . 12E-02
1.0 =-,19E-05 0.8 -.,24E-04 0.5 .12E-02

3.6 - 14E-0l 3.68 . 4957E+02 3.8 —-.93358E+OO9
3.7 = ,10E-00 3.76 —-.1213E+03 3.85 .21679E+10
3.8 .62E-01 3.84 —-.7877E+02 3.9 « 15169E+10
3.9 .22E-00 3.92 . 3001E+03 3.95 -.53994E+10
4.0 —-,.20E-00 4.0 .« 9450E+02 4,0 —,.19299E+10
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(8,3) (8,3) (8,3)
0.1 « 96E-08 0.08 = 55E-08 0.05 .« 21E-08
0.2 e 21E-07 0.16 « 27E“=08 0.1 « 60E-08
0.3 « 29E-07 0.24 « 10E-07 0.15 . 30E=-08
0.4 « 37E-07 0.32 . 14E=-07 0.2 « 11E=-07
0.5 « A3E-07 0.4 . 19E-07 0.25 « 14E-07
0.6 4 TE“07 0.48 « 23E=-07 0.3 e 16E=-07
0.7 « SLE=07 0.56 . 26E-07 0.35 . 18E=07
0.8 « 55E=07 0.64 « 29E-07 0.4 « 20E-07
0.9 « 57E-07 0.72 « 31E-07 0.45 2 22E=-07
1.0 . 60E-=07 0.8 . 33E=-07 0.5 « 24E=-07

3.6 « 69E-07 3.68 . 446-07 3.8 « 38E=-07
3.7 . 69E-07 3.76 44E=-07 3.85 . 38E-07
3.8 « 69E-07 3.84 ÁdE“-O07 3.9 . 38E-07
3.9 « 69E-07 3.92 « A4E-07 3.95 . 38E=-07
4.0 . 69E=-07 4,0 « A44E-07 4.0 . 38E=-07

A instabilidade e não convergência ficou, no

método (10,1) bem caracterizada e ilustrada, pois o erro
passou da ordem de 107º para 10º,

O mêtodo (8,3) (estâvel) apresentou erro dimi-
nuindo quando, diminuímos o h, ilustrando assim, como os mê

todos (4,1) (3,2)e(2,3) a convergência e estabilidade.
Ainda, com relação aos métodos (4,1) (3,2) e

(2,3) observamos que a solução melhorou quando, para a mes-
ma ordem 4, aumentamos o nº de derivadas, o que já poderia
ser esperado, lembrando do comportamento da constante do

erro,
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3

Obs.: 2,7 - Como todo método (K,2) é consistente (Obs: 1.4),
K

temos C,1= O , portanto O= 3£o a.= P(1). Dai segue que 1 &

raiz do polinômio associado ao método (K,2).

Por outro lado se o mêtodo ê estável, temos

que 1 éê raiz simples.
Portanto, todo método (K,2) convergente, tem

l como raiz simples de p(z). Esta raiz é denominada raiz
principal.

2.3 - Exmxo global e expansão assintotica:

Neste parágrafo vamos dar um limitante para o

erro global relativo à aplicação de métodos (K,2) fortemen-
te estáveis, visto que um mêtodo (K,2) para ser "stiff" de
ve ser fortemente estável (este resultado veremos no próxi-
mo capítulo). Ainda será dado o primeiro termo da expansão
assintótica do erro de discretização global. |

Para facilidade de notação vamos usar os mêto

dos da seguinte maneira:

K s .

180 E rn-st3dah P3fn 0, a = An 1, BjmmB;

Seja o vetor de resultados

2 LL (2). t7 (YnrYn=e1roccYnego YARD Ya resesh Yn )

As componentes de Y. são numeradas de O à £L+K.

Uma aproximação inicial para Y. é feita por
Deum operador preditor de ordem p, dado por B, aplicado
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Yn-1º
B ê um operador que prevê valores para y

byte RE e transfere Y, Para Yne1" Yn-1 Para Yn-2?' e...
n,

Yn-Kk+1 PATA Vox.
Assim B= 7 : 6 |, onde pt prevê valores para Yo 2

coa UU faz a transferência acima e ÔÊ pre
a Lo (2

vê hype h v 1.

Os resultados serão obtidos para o problema
y'= f(x,y) com f: Rº

L

—- R e depois vamos fazer consideração
sobre £f: Ro? - RO.

Assumimos que o método (K,2) seja aplicado M,

vezes, M,: limitado. Assim o método serve como corretor ite
rativo.

Salientamos que quando tratamos com problema

"stiff", normalmente não podemos fazer uso das aproximações
sucessivas para procedermos à Correção; nesse caso o proble
ma exige h excessivamente pequeno. Assim substituimos o pro
blema de aproximar Yn sucessivamente, pelo problema de de-
terminarmos uma aproximação, atravês do mêtodo de Newton,
da raiz da função F(y,) definida pelo método (K,2).

Desta maneira a aplicação do método pode ser
representada por:

no)? P*n-1

É2 = (3-1) —F Yn (m)) Con tm) 3564 CnYntm)) ti&1%4Y noi

+WC JF (yYn (m+1)” Yn(m)
j (3-1)

n (m)* Eh Cr+5 É
n (m+1)
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y

i ionde el xana) TE une)" m>0

(i) =Sn m+1)”7
(1) 1f Cnço) Cnço) Kah, me0

OW define O processo iterativo de Newton ou
1 (aproximaçoes sucessivas) e Yo” “nim”

Notemos que Y,, é à m-ésima iterada de Y, enm)

Yntm)” Camo e a primeira coordenada do vetor Ya (m) e

ainda pode ser dada por c5 Sn
(m) pois Cc. denota o—.i-êsimoní(m

vetor de L+K+1 componentes, tambêm enumeradas de O até £2+K,

- - (3-1) ”Alem disso, atraves de df Tm+1)
SC x+) trocamos, na (m+1)-esi

; (3-1) (3-1) Têma iterada, O valor de Éntm-1) por É (m) na (K+j)-esima
componente de Sn (m+1)*

Observemos, ainda que, durante a correção, as
componentes de hq de 1 atéê K não são modificados.m)

Teorema 2.4: Dados:

1) Um mêtodo (K,2) com ordem p>21 cujo p(z)/(z-l1) pos-
sui raízes estritamente menores do que 1.

2) y'= f(x,y), onde f(x,y) é contínua para y(x) limita
—- . -

o eo xy) j= 1,...,2 existe e e 1i
mitada por Us e £ (XY) é contínua em y nos pontos
da, x SXSXKE onde cada

x”? x  +nh rr nº 1,2,...,N.
3) O erro inícial E, = YQ-Y(x,) é limitado. El sD'nP'

4) W= 1+O(h)

Então para o esquema anterior, iterado um nú-

mero finito de vezes, existem constantes CorlosCarDrh, de-

pendentes somente do mêtodo e de f(x,y) tal que o vetor do

erro global E= Y TE (x) satisfaz:
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+ = -IE llscop'n? e 2P4o DnPel2P  V O<hsh, , baNh=s x. X,J «

Dem: Vamos denotar o erro local por Prº Seja Y(x,) o valor
correto de Y. Apliquemos O mêtodo à YíXxno1) -

Obtemos:

nto)" BE Xnn1)

= v
1 j (3-1)(5) Tn (m+1) Fm tm) PCA Sn (my 4dah Cuasãt ním+l) ,

onde
(3) & -e (3) &

(3)
t Cn (m) f CurYn me) ; m>O

3) =af tm+1)
£ O) (xosnço, (Ent) x,ht, m=0 e fn= In(M) .

Temos então, o erro de truncamento local
D = -- o

n Sn FX)
Como o mêtodo é de ordem p, temos que O erro

de truncamento local satisfaz:
lp ss nP*!.,

n

Seja E" YE (x) e E Y Yním) “nim) “n(m) *

Temos:

Enço)” Ynío) Ínço)" Brn-," BY (Xp)? BE] +

En? Yn7Y (x)= YEnteno (RE E +D .n(M,) n

Fazendo (5) menos (4) obtemos:

Yo (mL) Én (ma 1)” Yo (m) “En tm)Co E Mr qm) E Sn im)! *



67

j (3-1) .>=(3-1l)+,£jh Cr+1 A fn qmail) afntmaz)) o

ou seja:
Entmr1) 0? Enom) o! lFWnm)! EF Unim!]

: 11,01) 2) (1) (1) -En m+1) a? Enmm))ath [Mn tm)"Ynim))" ntm-2)"Ínim-1)1"

n (m-1) "*n (m-1) n(m) Yn (m))*

e nº (y (1) 5 (1) ado (1) (1)
ní(m-1l) n(m-1)) =h'(ynm)"Yn(m)) *

1 i-l1) ,—
= ns JE, Eng lo + 1= KH, RH2, 1.1, KHL,n (m)

Obtemos então, desenvolvendo F (y VEZ, (my) e aplicandon (m)

o teorema do valor mêdio:

= ——&£ js (3-1)

K —
+ WE, (En-ido

— nist(i-l) =(En (m4+1)  K+4 h
y (E) Enim)'o , 1 1,2, ao 0e,/Ko

(En (m+2)) 3º En(m)'; , IJF LesesÃo

= pt =Observemos que (Eni) o? C; E i= ly...,K.nm)”ot
Temos então:
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te

En im+1)) o [1+W(]Lnu, ts+. E,ng.e “PE, Je JEi j=l nm)

= nt =En (m+1)) a” CiEn(m) 4, i= 1ye2e,K

= nigti-leoçt "(En (mel) K+3 h f, EC En (tm) , 3 lLi2ra0s2eçh.

Desta maneira podemos colocar:

8En (m+1)” m+1l En (m)

|
ja 2-1)

]

entao fm BETE NA, WAS. NaÇ On. O| O

o 1

o
|

à

8 = o 1 0 ... 0 K
m+1 TEA — —

nf(t, o 0. 0 0 ol KHy 3) o 0

nº£' (E

| ne, o o o o|
|

l K LH+K+1 x L2+K+l

Para facilidade de notação e sem perda de ge-
neralidade vamos omitir os argumentos de £DD ae (IL) ,,,
que podem ser diferentes para cada £ (371) que aparece em

8m+1º

Desta maneira podemos escrever:

2 À

emo E K ——= — ije(3-l) t, tSm+17 (L+Wag+W.Z,h 6, É ) Co Cg+, dy (Wa, CFC, ) CCZ +
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L +Je (3-1) t.+ 5E7 h Ê,, Cx+3C o -

Vá s s

= a de (3-1) t[ (1+Wao)CotiE, nf, (WE ;Cotexi3)] Co +É (E,CFC ICI,

Portanto, como E temos:ním+1) Sm+1 En (m)

—
Mn

—En(mMn)” (não 8 m' En (0)? (nã Sm) BEn-1" SnEn-1

Como E” En (Mn) *Pn temos: E= Ss E -7*Pn e

Como por hipótese temos IeDea, e W= 1+O(h) temos:

= 5+hê , onde 8, ê a matriz cujos elementos são polinô
mios em h com coeficientes limitados.

Como Mn é limitado O<hsh, e Ex, te
mos que existe constante C, tal que I8lc, .

Por outro lado, podemos colocar, considerando
a = -1, 8. como sendo:[9 o

Mn
— — t0 Ay a. Az b

|a =0 :
— " 8

8
lo —

O Ê

Para Mn>1 temos, fazendo produto:
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A, Ao seo “o o

8, 1

[e] | 6] cujos autovalores não nulos colnci-
dem com as raízes do polinômio p(z) pois o bloco não nulo é

a matriz companheira de p(2z2), pois a g= 1.
Como as raízes de p(2)/(z-1) são em módulo me

nores do que 1 temos que existe C

Isill<c,.
o tal que:

Desta maneira, estamos nas hipóteses do lema

0.9 e portanto
hín-m)C,n CIsl= IS -1Sne2"* Sn-ml Co e 1,

Logo, de E,.= SnEn=21*Pn temos:

= 3815341 3*57 o” tomamos

Tomando XN=" Xe temos:

N .N N+1
EN" 3815341? 3*S7 E, e

N.N N+1
Portanto: | Elst I1S3,Mo. lIsIsT AN Eos

eb (N=3-1)C,C, +C.ehNC,C
0 0 0

NsbnP*tdc 1 D'NP's

sonP*+lL INCC hNC,,D
j e t7P'.21º%o 071 + Che OL D'Nº =IA

A
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'

',

= BnP*Inceo, + che" D'hP <

sBLe”2 nP+c D'e”C? nP' , com

Cy Cc, (x£=Xx9) $Cob , Ca= ce, e

Obs.: 2.8 - Quando E, ê da ordem o(hP), temos E, da ordemo

O(hP) para um método (K,2) de ordem p.
2.9 - Desta maneira EV > O com ordem p e portanto, da

qui também temos que Oo método ê convergente (de ordem p-1l).
2.10 = O resultado que acãbamos de obter ê aplicável à

sistemas porque podemos desenvolver todo o teorema para ca-
| ,Rº, pois nesse caso ERÓTCIR,da componente de £f: Ro?

vale o teorema do valor médio. O desenvolvimento é análogo.
Vamos, agora, determinar o primeiro termo, da

expansão assintótica do erro.

K LE: ê = Jj (2)Lema 2.2: Se Oo metodo ,E, %,Y4; 381 h B;fn+K e convergen

te, com ordem p?1 e p(2)/(z-1) com raízes, em módulo, me-

= K -nores do que 1 , então 3É£o AY n+3” hB fn+x e convergente

de ordem p'21 .

1 (x
K Ls j=Dem: Seja L[y(x),h]= ,Eça,y (x ,,1) Eh” Byf

Para y(x)= e temos:

> K +ih)a É 1 (X+Kh)1L[e"*,hn]J= Eae ) - 27981) e” =

L 3 À K j= e[o(e)-,E, (n11 50, (0)], plz)= (EQ04z
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Como a ordem do método & p , temos:

AK
pio

+1 Ax p+21fe"“,nj= Cr, ())P e**+o(nP*É)

p+2£
Portanto o (e) =,Z, (mas do(et)= o,41,1 Mm P*ho( ma) PF),

Escrevendo hi= log(l+2z2) e usando hi= z+0 (2º) temos:

p(1+2)=,%É, (log (142) joo, (1+2)= C zP*lio(2PT?%y
p+l

Agora, expandindo. à expressão acima, em sêrie de potências
de l+z nas vizinhanças do 1 , obtemos:

1 = ; 2. p+1l p+2
Pp (1)+zp'(1) zo, (1)+O(2”) Co+1? +O(z" É),

Como p21 temos p(1)= O e p (1) o, (1)= 0.
K

Assim o método 1E09º 1Yn+1” hB frag ê consisten

te, portanto de ordem p'>1 . Como p(z2)/(z-1) possul raízes
menores do que 1 , temos que o método acima é convergente
(teorema 2.2).

Teorema 2,5: Seja um método (K,£) fortemente estável, de

ordem p?1 aplicado ao problema y'= £ (x,y), y (xo)= Yo *

Suponhamos: 1) £ (P) (x,y) continuamente diferenciâável com

respeito à x e £ 1d) (xy), (350.2. ,Lo1) contínua em y para
y limitado no domínio de x.

2) Todos os valores iniciais exatos.
Então o erro escalar global ê dado por: En" nPg (x)J+O(nP*º



73

|
Cc

onde g(x) satisfaz: $' (x)= £, (x,y) é 3) —BEy (PD) (x)
1

(x )= O.

Dem: Consideremos o erro de discretização

K + 2

= —
3 (3-1) -L[y (x) sh] 3EQaY (xtih) oo B.f (x, +tKh,y (x, +Kh) )=

(6) = Co,112,Pr xo y+o(nP*?,,

Iterando atê convergir temos:

K LS= - jge(3-1)7 9=1EoºYn4s ao Pjínik +

Subtraindo (6) de (7). temos:

K
E1£&9º  En+1” 3EEno, [e> 1) -e Or +) (x +Khay (x +KD)) ]+n+K

FChoiy Pt) (x)= omP*S).

Por outro lado temos:

£ 3-1), £ Ó-L) - (371)fntK (x+Kh,y (x+Kh))= E, (x +Kh,8+y (x +Kh)) En,,

o<lolele|.
Se os valores iniciais são exatos, temos pelo teorema 2.4
que E,,= O(hnP) e então da expressão acima obtemos:

eM--£ 07),ntKh/y (X, +Kh) ) = eoxntKhsy (x,+Kh) )+0(NºP),
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K
- p+1, p+l =Logo 180% Ent hB1£, CrnagrY Cnsxn)) En+epr" yY (7)

£
= j45288 f (3-1) (x p+2

j'y n+xnh'Y Cna+en)) EnsçtTO (h ).

; - —P =Seja En+4” h Sn+i Pp/ Sn+4 o(1).

Então:

x hP6 ,,-hB.f ( )nhPs .+c  hPTIVPrIIO =1804” in4,7hPf, (Craig Y Car n+K pelo Y n

E 3 (3-1) Pp p+2 p+2= Eh BEooCego Y Pina) RS Sn tO (RO) = OT),
Daí, dividindo tudo por hP segue que:

K
L180º

*
2 2

n+i 7 PB1E, (nie na) inox )= O(h)),
he + (p+1l)tooEu (CX+x

Em * usamos desenvolvimento, por Taylor, de y PD xo) em

torno de Kn+K"

Desta maneira temos:

K c
- ——P+1, (p+l) — 2

18091 in+17D87 (EV Cn4eoY Cn) nax 8x (Xn4x))= Oh),

Usando o lema 2.2 temos que à expressao acima é a aplicação
de um mêtodo convergente que fornece aproximação numêricas

ê. para (x) , com ó(x) solução do problema:

Cc

(8) S' (x)= £, Ge y (16 Go) RESP (x) ; com ordem O(h).
1

Assim 8 6 (x)+O(h).

due

coa

pro
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Portanto E = hP$ = hP(6s(x J+O(h)=n n n

= nhP6tx )+o(nP*?) onde ó(x) satisfaz (8) com é (x) = o.

Obs.: 2.11 - A aplicação mais conhecida da fórmula assintóô-

tica para o erro ê, sem dúvida, a extrapolação de Richar-
dson.Resolvendo à equação para dois valores de h, ou seja,
h e qh, qfO0 , aqá 1 encontramos

y (x)= yíx,gh)-gPy(x,h) + o(nP*t!,,
1-9P

O valor extrapolado aproxima o valor exato da solução com

erro cuja ordem excede a ordem do mêtodo por 1.
2,12 - Uma outra aplicação seria resolver numericamen

te (8) e calcular E= nºô e somá-lo à solução da equação

diferencial. Esta aplicação não ê prática pois aumentaria o

esforço computacional do método (K,l).
2./3 = O erro E, calculado como em 2.12 poderia ser

usado, para controle do erro em programas com passo e ordem

variâvel, caso não fosse inviável. Geralmente isso é feito
usando extrapolação local (veja Henrici [13, Pag. 82)).



Capiítuto 3 - Estabilidade dos metodos (K,L)

Este capítulo é, sem dúvida, a parte fundamen

tal do trabalho. Aqui, vamos caracterizar a estabilidade dos

mêtodos, Dentre os principais tipos de estabilidade, atual-
mente estudados, salientamos a estabilidade "stiff", melho-

rada, de acordo com Jeltsch [19], dentro da qual os métodos

(K,2) serão enquadrados.

3.1 - Comportamento dos metodos quanto a estabilidade:

Estamos interessados, aqui, em determinarmos

para quais X e 2 que os métodos são estáveis ou instâveis.
Ou de maneira mais geral: qual o comportamento da estabili»-
dade quando K cresce, ou qual o comportamento da estabilida
de quando £ cresce,

Vamos, então, olhar para as raízes de

= É ip(=)= 485 4 E
Como p(1)= O podemos considerar apenas

K=1
0nlz)= plz)/(z-1)= (Lya, 9a

K
Dividindo p(z) por z-1 temos a, º jél+l O. i=0,...,KrlJj

K iComo PR 0 temos 381413” 480º) o

Portanto:

76

ao

o

paga
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3

GG ) (K- 3). r i=0,...,K-l.
K
& a. ea -= K-j+1,K

i 0 j=i+1') j
Ui i

9º 3º? 3&o (7 1)

Consideremos o polinômio Y(z)= (1)(2).
Temos que $d,5 (2) e Y(z) são do mesmo tipo

(PisParP3)" pois possuem as mesmas raízes, mas com sinal
trocado.
De fato: Sejam Z,,.../Z as raízes de $5 (2); então:K-1l

Yara)... (ateg devl-1) CF (o2s2,) cenaDE (1) É (-z),

Escrevemos Y(z)= (1) E (=2)= “Et A z* ondeo —4i=s0 “1

2 (21, K-l arado do, KojHZ, (Rei K -L
A,= (=1) *a, o (=1) "= 5&o 1) (-1) ( ) (K-3) =

21, ii, K 4,Et 1) (3) (XX j).
Obs.: 3.1 - Pelo lema 0.4 temos A,>O r i=0,...,K-l. Além

disso Ag 1” Ax=1,0 > O.

= = >Consideremos r,(K) Ax=1,0 Ago,?O

Lema 3.1: Para 2 fixo temos lim rf (K)= 0e lim r/(K)K“=0
K—º Ko

para todo € > O,

Dem: Pelo lema 0.4 temos:

! jK Ez 1 el= >

É º osAssim ra (K)?; 233 e como à serie harmonica diverge, temos
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-—

—

ct

ae

gr

ça

-. -lim r, (K)= O.
Ko

Por outro lado, usando o lema 0.5 temos:

1im r (K)K“= 1i1m(K,+C,lnº (K)) KR E=
Ko Ko

2 -€= lim K,Kº +C, lim 1nT(K)K “=

Km Km

c,e!2 me 2” -ec= C, lim ln (K)K. = FIT lim In(K)K “=t K-+m Fo
1 Ko

Cc, t!
= Es lim —&- = O p/ e>0.

E K*” XK

Portanto lim r (K) .K= o y c>0O,.
Ko É

Lema 3.2: Seja 2 fixo e seja o polinômio

$; (2)= "4-1 (0) d3-1 (2) 01.7 (O) dt1-1 (2))/(2X, (K) ) =

j- ;

480 a, 3
zº ;, para j= 1,2,/,...,2+2 , (K>d+3) ondeH

- TK=3=1,

—T,
99(2)= p(z)/a-l e g,*t(z)s z* “o, (z n).

Então para j= O0,1,...,2+1

a) ap ;º o(KttitPdy quando K+m p/ de 0,1,...,2-3+1
b) Axoio2-1,3” ox ) quando K+=m p/ i= 1,2,...,2-j3+l
c) ax.io 1,3” Or, (K)) quando K+-w%,

Dem: Sejam K e £ fixos. Vamos mostrar o lema,usando indução
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sobre j.
Para j=0O temos:

r, (K) ”, oc) está satisfeita.oAx=j=2,3 R-1,0)

-L 2Como (= O(KÍ) e (K-)) = O(K” ) j= 0,...,d+l e K-* temos:

-LdK-j- F(5) (x-35" = sãEgo (KI” & = o(xt ),a, 9º Et, (- 1)

i= 0,1,...,4+l e portanto a) está satisfeita.
Ainda

ASE à Kz ALI) eAxo1-=1,0 38093 Ak-1,073ÉRo1Ro, 07 BRA (É) (K=3) “És

K-l K- — i -= EF (0) +;ER(1) ig) (K=3) fz x, (0 +,E, (1) (O sta

= O(KÍI) , 1= 1,2,...,2+1 pelo lema 3.1.
Portanto a condição b) estã satisfeita.

Suponhamos ,agora, que a), b) e c) são verda-
deiras p/ j= 0,1,...,S"l onde ssi+1.

Temos, usando a hipótese e a hipótese de indu
ção:

— . = -l =a, s (arg, g-1914+1,9-1 ao 8-1 Agr-sgoi-1,s-1) FL (K)

i+s-l s-L+1i i+s-l-—l -J+O(K Jr, (K)=O(r, (K)KL (O(r, (K)K rf (K)=

= otk!t57S, p/1= 0,1,2,...,0-8Hl .

Da mesma maneira

a = (a a -a a Irit(g)=K-s-l-i,s K-s,s-l1 K-s-i,s-l1 “O,s-l1 1, s-1""2
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28-2-22+L, 7,7= [o(r, (K)K*)+O(K 7(=
= or, (K) KR) E7º (K)= O(K*) p/ i= 1,2,...,t-s+l,.

Fara 1= (0 em à temos:K-g-l-i,s

28=2-22= (O(r7(K)+O(K IE(= O(r,(X)),x-s-l1,s

Portanto a), b) e c) são verdadeiros para sstê+l e fica de-
mostrado o lema 3.2 .

Teorema 3.1: Seja É fixo. Então o método (K,0) de Brown tor
na-se instável para todo K suficientemente grande.

Dem: Seja d5(2)= p(2)/(2-1).
Considerando K suficientemente grande, pode-

mos aplicar L£+2 vezes o critério de Schur-Cohn para df (=).
Construímos, então, recursivamente os polinômios: d5 (2), co
mo no lema 3.2 .

Notemos que EF (K) em 0; (2) ê um fator esca-
lar que não influencia na localização das raízes de d; (2) e

que à, está associado aos coeficientes do método (Kk,2) de

Brown.

Vamos observar o comportamento dos coeficien-
tes de 4, (2) quando K - = e 2 fixo.

Suponhamos que &,(z) seja do tipo (pyP2:P3)-
Pelo lema 3.2 temos:

$,(0)= a, 4º otxi”E) «eo 3

$5*(0)s ARed=2,3 O(r,K).
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Assim para j= 0,1,...,2+1, segue do lema 3.1 que para K su-
ficientemente grande temos:

*
16,00) [>16,(0)] p/ j= O,l,...4l

mas
*

Desta maneira, temos pelo critério de Schur-
Cohn que +; (2) é do tipo (Ppy"irparP3) P/ j= 0,1,...,tHl e

que ,,,(z) é do tipo: (pl, p.,. p,-t-l).
Como p3-l, P,, p,rt-1 >= 0, temos p,21 e

portanto do (z) tem pelo menos uma raiz fora do círculo uni-
tário.

Portanto p(z2) tem pelo menos uma raiz fora do

círculo unitário.
Assim para todo K suficientemente grande te-

mos o método (K,2) instâvel. (2 fixo).

Teorema 3.2: Seja K fixo. Então o método (K,2) de Brown tor
na-se estâãvel para todo £ suficientemente grande.

Dem: Temos que todos os coeficientes de Y(z) são positivos.
Para K fixo temos:

i =. -—- -a,= EQ tDAA x-3) = O(K-1)75) , Le p/ 450,1... ,K-L

Assim: Ay= otx”5) , as OUR)5), .. Ação o(17%É), (em).

Portanto para K suficientemente grande temos:
O<A,<A, <... e pelo teorema de Enestron, Kakeya, Cohn0ºPa

+++
Axo]

temos Y(z) do tipo (K-1,0,0).
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Segue dal que $d, (2) é do tipo (K-1,0,0), ou

seja, pP(z) possue todas suas raízes, exceto a raiz princi-
pal, dentro do circulo unitário.

Portanto o método (K,2) ê fortemente estável

para 2 suficientemente grande.

Teorema 3.3: O método (K,2) de Brown é fortemente estâvel
se Ks2(2t+1).

Dem: i) Para 229 e Ks2(d+1) temos:

£ 2EX ) (K-1+1)T+A
À

A" E "(go14+129)
173 Kyopos

1º s&Q

(71) (3) (K-3)
K -—

o = (x 1) (K-1i) 1-2

Pelo lema 0.6 e usando a convenção que A,= O temos:

K -l K sêALPA; at (gog42) (KLHL) BA,tn i49) (Kri+L) =

= A,7 ,(1SisK-1).

Portanto Y(z) satisfaz o teorema de Enestron,
et alli; segue que Y(z) é do tipo (K-1,0,0) e portanto o mê

todo (K,d) nas condições acima é fortemente estável.
1i) Para l1s/s8 o cálculo direto mostra que Y(z) com

KS$2 (f+1) satisfaz O teorema de Enestron, et alli e portan-
to o metodo (K,2) é fortemente estável.

Fica assim demonstrado o teorema.

Obs.: 3.2 - O cálculo direto foi feito por um programa em

FORTRAN IV PLUS, executado por computador PDP 11/45 do ICMSC
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-USP - São Carlos e serão fornecidos no final do item

(pag. 85).
Obs.: 3.3 - Com a desigualdade obtida, confirmamos que os
métodos usados na ilustração (pag. 59) são estáveis, exceto
o (7,1) e o mêtodo (10,1). Como o (7,1) e (10,1) apresenta-
ram instabilidade numérica, salientamos que a desigualdade
é boa, pelo menos para /= 1.

3.4 - Observamos ainda que pelos módulos das ralzes,
que fornecemos anteriormente, temos:

Os métodos (K,2) de Brown são fortemente estâã-

veis para: = 1, Ks6 ; = 2, K410 ; 2=3, Ksl4 ; = 4, Ksl8.
3,5 - Cryer [6] mostrou que os mêtodos (K,l1) são ins

táveis para K>7.

3.6 - Para facilitar o cálculo direto indicado em 11)

do teorema 3.3 , usamos 2 lemas:

Lema 3.3: Para KeN e Zen temos:
A >A1ºAç-, Para 1- 1,2,...,[K/2] ,

onde [ ]: denota a função maior inteiro.

Dem: Usando o lema 0.4 temos:

t t -l t,-1
O

K =-1 A = (1-1 Al 1, Ra1781-121” e81 e 182 *cctesa ete CgopeidT Ro, DO)A

Notemos que para n fixo, o binômio (DD) ê  monotonicamente
não crescente para m2[=-] .

Daí seque que A, A,120 p/ 1=1,2,...,[3], pois para es-

tes valores de 1, K-l-i2[(t,-1)/2] p/ t,= 1,2,...5K.



t,7l tá"lPara t,= K-i temos: (geea7
' KPortanto temos A,-A,,,P0 1i= 112,4... [5].

Lema 3,4: Seja K, tal que Y(z) satisfaz o teorema de Enes-

tron. et alli; para todo KSK,, mas não satisfaz oO teorema

para K= K,ytl.
Então K, ê uma função inteira de 2, não  de-

crescente.

Dem: Seja ais) os coeficientes do polinômio Y(z) definido
a partir do método (3,2).

Suponhamos ocacaDDO para i= 1,...,j-l;
je ly.../,K para = nº-l. Vamos mostrar que isto acontece pa
ra d= n.

Pelo lema 0.4 temos:

afiris, É e ehe ta TARA
1 2 2-1 “e

? são sh eh fa E eheh
= são TA eu tr, ee eh CEoe
= hs ENE

Observemos que i+s-K deve ser >0 , pois como não tem senti-
do Não para j<O0O , tomamos ara 0 j3<O0.

Desta maneira i+s-K20 => s>K-1i, donde obtemos:
(K,2 -]l s,l-lafro E, 5 ANTE de 0,...,K-1.

Lo

—

"
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Portanto p/ f= n temos; usando a hipótese de
indução que

an). À -l1, (j,n-1),1-1 7 s&j-1+1º sl tsn=1). 611)1-1+s-j s=j3-1i i+ts-j 1 º

Assim a suposição é verdadeira para /= n e portanto K,, 2K,-
Portanto K, é uma função inteira não decres-

cente.

Obs.: 3.7 - Pelos lemas 3.3 e 3.4 fizemos então, apenas os
cálculos para A, com i=[E],..0K) 1sKs4 (2L=1) e
20+19SKsS2L+2 (2sLsB). Considerando A, como coeficientes do

polinômio Y(2) associado ao método (K,2).
3,8 - Os valores de A, obtidos, são dados a seguir.Ve

mos que realmente satisfazem O teorema de Enestron, Kakevya

Cohn. Para K= 2 fornecemos Ao talvez desnecessariamente,jãá
K

que pelo lema 3.1 temos AQ<A pois l= =.1 '

COEFICIENTES DO POLINÔMIO Y(Z)= O(2)/(Z-1) (TEOR. 3.3)

L=l, K=l
. 1000000E+0)

Le), Ke2
.- 1500000E+01)

L=l, K=3
. 1166667E+01 0.1833333E+01

L=l, K=4
-1916667E+OL, 0.2083333E+O])

L=2, Ke5
. 8386112E+00 0.1661389E+OL 0.3338611E+01

L=2, Ke6
-1496945E+0) 0.2253056E+0) 0.3746944E+O)l

Le3, K=7
.40B3670E400 0.8879293E+00 0.1737071E+01 0.5262929E+01

L=3, K=B

- 7540091E+00 0.1320065E+01 0.2179935E+O1 O.5820065E+01
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L=d4, K=S
0.14973418+00 0.3424534E4+00 0.6945836E+0O 0.1555416E+03 0. 7444583E+O0]

. Le4, K=)0
0.281 5800E+00 0.5387325E+00 0,94274B9E400 D0.1869751E+01 0.8130249E4O0)

L=5, K=1)
0.4398667E-01 0.1038533E+00 0.2184123E4+00 0.4606001E+00 0.1258150E+03 0.9741850E+O1

L=5, K=l2
0.8367393E-01 0.3697661E+00 09.3136324E+00 0.5917174E+00 0.1470783E+O] 0.1052922E+O2

Le6, K=l3
0.1077553E-01 0.2600431E-01 0.5636369E-0) 0.1181969E+00 0.27412)4E+00 0.9446286E+OO

0.1205537E+02 º

Le6, Ke14
0.2065586E-01 0.4370485SE-01 0,84423]6E-0)1 0.1599616E+OO0 0.3393525E+00 0.1082523E+010.1291748E+O2 '

L=7, Ksl5 7

0.226344]1E-02 0.5550358E-02 0.1232873E-0) 0.2610967E-01 0.5720332E-01 0.1508442E+000.6694682E+00 * 0.1433053E+02

L=7, K=l6 :

0.4364644E-02 0.9526556E-02 0.1907998E-O0] 0.36830420C-01 0.7425356E-01 0.1818050E+000.7556950E+00 0.1524430E+02

16, K=17
D.4161050E-03 0.1032884E-02 0.2340693E-02 0.5027658E-02 0.1081362E-01 0.2550230E-01)0.7814045E-0) 0.4531096E+00 0.1654689E+02

LB, K=jb
0.8058932F-03 0,1802287E-02 0.3718112E-02 0.7334415E-02 0.14599367E-01 0.3209223E-010.9227908E-O01 0.5053772E+00 0.1749463E4O2

3,2 - Potiíinômio de estabilidade, ramo principal e estabi-
tidade no infinito:

Neste parágrafo vamos iniciar o estudo da es-
tabilidade mais especificamente. Faremos uma justificativa
rápida do uso da equação teste y'= Ay, AeC para a determina
ção do polinômio de estabilidade. Ainda, vamos estudar o

estabilidadecomportamento dos ramos do polinômio de

$(z,U)= O, para uy numa vizinhança da origem e nas vizinhan-
ças do infinito.

Vimos que convergência acarreta alguma pro-
priedade sobre a estabilidade do método, mas isto ê concer-



87

'

nente ao fato de h -— O. Na prática é interessante saber oO

que acontece com o erro global E, quando n >%- eh > 0 per-
manece fixo.

De maneira geral isto depende do problema de

valor inicial, mas é usual usar uma equação teste para ob-
servar este comportamento. A equação usual ê y'= Xy, X2€C.

O argumento para usarmos esta equação pode

ser dado como seque:
Se y(x) é solução de y'= f(x,y), yo= Y (x), y, fe R', então
numa vizinhança desta solução, podemos representar o proble
ma acima por y'% 3S(x,y (x)) . (y=y (x) )+£ (x,y (3).

Assumimos que às seja localmente constante.
Daí temos y'= A(y-y(x))+f(x,y(x)), onde A é matriz constan-
tem xm.

Em geral, daqui, assume-se duas posições: Ou

i), ou 11).
1) Toma-se o modelo y'= Ay+d (x), e como a estabilidade

depende essencialmente de A e não de à, toma-se oO modelo

y'= Ay.

ii) Toma-se o modelo y'= A(y-y(x))+y'(x) chegando-se ao

modelo y'= A(y-g(x))+g'(x) com g(x) função limitada.
No nosso estudo, tomamos o modelo i). y'= Av.

Supondo que A ê diagonalizável, temos que existe H não sin-
gular tal que ".. AH= A: diag (Air...) onde 25 Ostiicm)
são autovalores de A.

Mudando a variável de y para z, onde y= Hz ,

temos o modelo z'= Az. Como o sistema obtido jã é diagonal,
podemos representar o modelo por z'= Az, à autovalor de A.

Portanto, podemos usar À como um complexo e temos equivalen
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temente ao modelo 1), o modelo y'= Ay. (equação teste).
Notemos que aplicar o mêtodo (K,2) à equação

y'= Ay, ê equivalente a aplicá-lo à equação y'= Ay, AeC.

De fato:
Aplicando o método (K,2) à y'= Ay obtemos:

ja)K & j180º Yn+1” já84h A Ynax? 3813 (DA) Voa*
Substituindo y= Hz tem-se:

X rá j
1EEQ HZ 44? 5E 18,3 (RA) HZ 4xº*

Dai temos:

K 2
1E&9% Hzn+i 3578; (ha)?Hz p+Rê E

-l É á j= H GEO HZ,74864 (hA) Bang).

Logo

O= É a, 2 - É Ê nin"tadHz =120 1 “n+1 jêéêl") n+K

= - ja) &120% Znas 4É184h Az que é equivalente a aplicar on+K

método (K,2) ao modelo z'= Az. Portanto o modelo y'= Ay ê

satisfatório, (X4e€C).

Vamos agora deduzir o polinômio de estabilida
de dos métodos (K,2). Consideremos um método (K,2) de ordem

p.
Aplicando o método (K,L) à equação teste

y'= Ay, y(0)= 1, AeC temos:
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t

j2180% n+1 31 83 (DX) Yn+R7 O que é uma equação à diferenças
com coeficientes constantes, cuja equação característica as
sociada é

j2
d(z,u)= p(z)";E" 9; (z) r comp u=h,

onde

(2)= (Xnaç2ºt (z0)= g.2º j= 1 LP 189º4? & O; 58 (j= 1,...,2).

Portanto o poliínomio de estabilidade do meto
- rá

do (K,2) e dado por g(z,n)= plz)Euo, (2)= Oo.

A estabilidade, relativamente às raízes  (ra-

mos) de g(z,u)= O será estudada de acordo com o enfoque
das funções algébricas.

Vamos observar o comportamento dos ramos

2, (1), (1=1,...,K), da função algebrica z(y) definida por
d (z,u)= O, quando p - O.

Notemos que 4d (z,1u) =“ p(z) quando py =50 e que

z,(p) — z, (i=1,...,K) onde z. ê raiz de p(z). É interes-
sante notar que isto é verdade, pois z, (up) é analítica.

Como o mêtodo e consistente (Obs. 1.4) temos
K

Cyq= 0; portanto 0= ,Lça,= pí(l)=2 1 é raiz de é (2,0).

Seja z, (u) o ramo de z(y) tal que z, (u) —l

para uy - O.

Por outro lado temos que Líy(x),h]= o(nP*h), portanto

K 2e? (x+ih) ).x+Kh)
1&o 32183 mm) il = ow P*!Lfel“,n]=

Portanto
K 2 j 1Ea, te =EBju? (e) És o (et) = Ludo, (eM)= 04P*,
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p+l,Temos então: d (er, ug Ou
Como 4 (z,u)= Qlz=2, (N)) (2-2, (1) ) «e. (2meç (1) )= OPTA),

p+l, etemos:6 (e",u)= Qlel-z, (1)) (ez (1) ).... ("2 ,(p))= O(u1 2 K

Quando u— O temos em 1 e 2, (1) z, (i=l,...,K)
Assim O primeiro fator (e"=z 7)O quando u— O.

Se o mêtodo é convergente, então 2,7 1 é ralz
simples e portanto nenhum outro fator tende à zero.

" ptPortanto concluímos que e -z, (u)=O (yu ) (7-0)

Assim 2, (p)= e"+o(uP*!) para up —- O.

Vamos denominar z, (4) de ramo principal de

z (un) definida por 9 (z,14)= O, ou simplesmente de ramo princi
pal de d(z,u)= O,

Passamos, agora, a estudar o comportamento de

z, (1) para py =-—%-, Este comportamento ê importante, princi-
paimente quando trabalhamos com problemas excessivamente

"stiff"., Para isto vamos precisar de algumas definições:

2 -Def. 3.171: Seja dg (z,1)= plz) Equvo, (z)= O o polinômio de

estabilidade do método (K,2) de Brown.

Então o método tem ordem decaimento É no in-
finito se

max (|z, (yu) |)= o(=) use , Re(u)<O.
1sSi<sK u

onde 27 (UV) +++ ZE Ç(U) são ramos de z(u) definida por 4 (z,u)=O0,

Def. 3.2: Um método (K,2) de Brown é dito estável no infini
to se E>O0.
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Def. 3.3: Seja um método (K,2) de Brown. Então o conjunto
P= ((1,0)se aÉ 0) U ((K,j) se B.* 0) é chamado o conjunto
de Puiseux do método. O gráfico de P em Rº é denominado o

diagrama de Puiseux associado e é denotado por G(P).

Obs.: 3.9 - A definição 3.1 equivale a dizer que:
lul" max (12,0) |) ê limitado para py numa vizinhança do in-

1SISK

finito e todo nsE.
3.10 - Como os ramos z, (1) (i=1,...,K) são funções ana

líticas, podemos representá-los por séries. Para uy numa vli-

zinhança da origem, o estudo é feito usando o polígono de

Newton. De maneira inteiramente anâãloga, o estudo de 2, (1),
pu =—=%- é feito usando o de Puiseux.

3.1] - Para os métodos (K;2) é sabido que aÉ o

i= 0,...,K e pelo menos B É 0. Portanto, pelo menos os pon-
tos (0,0); (1,0); ...; (K,0) e (K,2) estão em P.

3.12 - No caso do polígono de Newton, exige-se que em

díz,u)= O tenhamos: Ázec | p(z)= 0, (z)= 0. (j= l1y.0.,/2),
No nosso caso também, pois estudar z, (uU), py > é equivalen
te a estudar no (2 nd) = O ,u+- 0. Para os mêtodos (K,2)te
mos agÉ O e portanto O não é raiz de p(z)= O ; para

zÃ0, (2)= 8, = O sô temos raiz nula. Logo esta hipótese ê sem

pre verificada para os métodos de Brown.

Teorema 3.4: Seja um método (K,2) e seu diagrama G(P). En-

tão a ordem de decaimento E éê o menor coeficiente angular
de todas as retas que tem coeficiente angular finito e que

passa pelos pontos (K,2) e qualquer outro ponto de G(P).
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Dem: Do polinômio de estabilidade temos:

2 K A
$ (z,u)= plz)= Enda, (2)= 1&on;a (W)2'= O

onde n, (= a. (i=0,...,K"1) e ng (p)= a”-Epós,B

Temos z, (4), (u —m) (1=1,...,K) dado como se-
rie convergente por:

-E —-E —-E

42,u 21,7 31,4 e... =<E, <E e... e2, (u)= Liu 31 11*E21”

Lt O (i= 1, ...,K), Alhfors [1, pag. 295).

Portanto temos que a ordem de decaimento é da
da por:

(9) * Em nin (E. ,).,
168isk À

Para simplificar a notação, vamos tomar

z, (n)= z(u),
AsSim temos:

oz
K 1 Ne 2

= d(z,U)= 1&Qn, (Dz = ny (nu) (Liu +L,u +...) "+

E, -E
tFNg.9 (1) (Liu +L,u

E -E
+n, (1) (Ly “"+2ou ? +... )+Nng(U)=

E 3 TE, É
(10) = (ax 4Equ B.) (Liu +Lu te.) o... +

E, =E

ta, (Liu +E,u



93

+

Como z(uy) é absolutamente convergente para
4 — mw, podemos desenvolver a expressão acima em série de po
tências de nu. Logo, por(10), a maior potência de uy Ocorre
no conjunto:

-KE
(1) ta e, Ru 2 K 1 g-1 T(K-DE,

' K”1
0

1782, u Axl, u 1evoçOU )

Como os coeficientes dos elementos em (11)saô
não nulos, temos que existem pelo menos 2 elementos com uma

mesma potência de uy, que seja maior que todas as outras;por
que de (10) temos que a série de potências de un deve ser
ldenticamente nula.

Desta maneira temos a seguinte condição para
determinar E: ordem de decaimento:

Usando (11) temos de (9) que E é dado pelo me

nor E,, (= lr,...,K) tal que pelo menos 2 elementos do  con-

junto:
(12) (me, 0, (M=0,...,K);2-KE,() sejam iguais e maiores do

que todos os outros.
Por outro lado se passamos, por cada ponto do

conjunto E(P)= ((1,3)eP | (1,j+t)fP, t= 1,2,...) U ((0,K))
uma reta com coeficiente angular E, temos:1

i) pelos pontos (1,0) (i=0,...,K), y-O= (x-1) E, =
y= xEtb,

11) pelo ponto (K,2), y-l= (x-K)E, =*y= xE,+L-KE,.

Tal reta intersepta o eixo y no ponto (0,-1E,) (is Or...,4K)

ou (0,2-KE]) conforme passe pelos pontos (1,0) ou (K,2) res
pectivamente. Como vemos, a reta intersepta o eixo y, justa
mente nos valores do conjunto (12).

Logo, fica determinado um critério para esco-
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lhermos E, quando exigimos que à reta que determine o maior

elemento de (11), passe por 2 pontos de E(P); conforme a

condição para E.

Mostremos, agora, que esta reta deve * passar
por (K,2). Suponhamos que passe por 2 pontos de E(P) que
não sejam (K,2).
Temos:

A (K,2) x pontos de P

A pontos de E(P)

A reta passando por pelo menos 2 pontos de E(P) distintos
de (K,2) é a reta y= O. (coeficiente angular 0).

Passando esta reta por todos os de E(P)temos:

(1,0) K

Temos então o maior elemento de (12) dado por ê-KE.= 2.3

De acordo com o critério este coeficiente an-
gular E, = O não determina a ordem de decaimento porque a re
ta que intersepta o eixo y no maior valor de (12) passa por
apenas um ponto de E(P).

Portanto a reta que determina E, necessaria-
mente passa por (K,2). De (9) temos que E ê o menor coefici
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ente angular das retas que passam por (K,2), ficando demons

trado o teorema.

CormoLtario 3.1: Seja um método (K,2) de Brown.

Então a ordem de decaimento no infinito para
este método ê dada por:

2
LLEs.

Dem: Pelo teorema 3.4, E ê dado pelo mínimo dos coefícien-
tes angulares finitos das retas que passam por (K,2) e qual
quer outro ponto de E(P).

Estas retas são determinadas pelos pontos
(K,2) e (1,0), (i=0,...,K-l) porque a,É O(i= 1,...,K-l) e

B,É O e ainda, excluímos o ponto (K,0) pois a reta que pas-
sa por (K,2) e (K,0) éê considerada não ter coeficiente angu
lar finito.

Assim temos os coeficientes angulares
2-0= (K-1)E, i= O0O,...,K-l1 ,

1 3+l
2Logo E 1? REII , i1= li,...,K.

L
Como E= min 2 1 temos E= E1SisK

Obs.: 3,73 - Jeltsch [18] denomina métodos com ordem de de-
caimento 2/K de métodos com ordem Ótima de decaimento.

3.3 - Caracterização altgebrica para A(O) e "atisá" estabi
Ltíidades:

A caracterização será feita em termos da A,
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estabilidade e das raízes de p(z). Para isso vamos usar al-
guns resultados sobre funções algêbricas que foram fornecl-
dos no capítulo 0,

Sem perda de generalidade vamos assumir que

é (z,u)= O seja irredutível. Seja z, (p) os ramos de z(u) de-
finida por d(z(u),u)= O. Se o mêtodo é convergente então co
locamos z, (1) como ramo principal.

Seja N a mator região na qual z, (U) possui
continuação analítica.
Os conjuntos Às= (eC/|z2, (1) |<L, de 1,2,...,K)

[e nn " (reR/12, 1) |</2, (0), d= 2,3,...,K)

são chamados de regiões de establlidade absoluta e relativa
respectivamente. C denota C U (ow).

Consideremos D, ê e à constantes positivas e

definimos os conjuntos: R,= (1e6C|Re A<-D)J

Ry= t1eClRe Aàs=a, |Im 2]|<o)

Ry= f1eC] Re 24|<a, lIm 2 )|<0),

Def. 3.3: Um método é chamado A, estáãvel se À contém o eixo
negativo aberto.

Def. 3.4: Um metodo ê dito A(a) estável se

Ss, f1eC] Jarg (-2) |<a, 4% OHCTA

É dito A(O) estável se é A(o) para algum a>0O.

Des. 3.5:
Um mêtodo ê dito "stiffly" estâãvel se éê convergente,
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*

à, estável e se para algumas constantes positivas D, 6d e a

temos Ry Ú R, EcÃe R; ER
GA tt ImO)

ESSSSSSSSSSASSSSAE
-SSIS Na A, /r Re (1)

o E OO, N- -8

ÁSqs =—GAé

Obs.: 3.14 - Esta definição é ligeiramente mais explícita do

que a introduzida por Gear [11], [12].
3.15 - No caso em que = 1 podemos suprimir da defini

ção 3.5 a condição de A, estabilidade pois pode-se mostrar,
que nesse caso todo método "stiffly" estável é A, estável
(Jeltsch [17]). Além disso Cryer [6] mostrou que os métodos

(K,1) são instáveis para K>7.

Def. 3.6: Definimos por setor o seguinte:

* *
(21eC] |d-arg(1-2 )]|sa, oO</a|<rk), se à) dom

*S() ,d9,0,r)=
i

*
(21eC] |d-arg (2) |sa, 112) se l)=%* ,

Definimos por disco o seguinte:
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* *
1EC| | 2-2 |<r) se 1 é o

D(X',r)=

1eclal>—) se x =
Exemplo: S(w,n,a,m)= (reC| |m“arg(2) | sa , |2]>0)

S(0,1,a,%º)= (AeC| nm -arg(A)| sa, O<jlaj<m).,

Temos Sí(“-,1,a,%*)= S(0,1T,0,%).

Geometricamente temos:

Teorema 3.5:

iseja plz)-.f,rdo.(z)= O; (plz)=,Xna,2t ; o.(2)= B.zÓ)ela pizimiãaoozoos; cp iRIMSotato j1

associado a um método (K,2) de Brown, convergente.
Então o método é A(0)-estável se e somente se:

i) O mêtodo é A, restâável.
* - - *ii) Seja z raiz de p(z) com modulo 1, entao o, (z jÃO

e além disso *
0, (2)

- Re(G—— )>0.
z p'(z )

Dem: (==>) 1) Segue das definições de A(O) e A,-estabilidade
* * - -ii) Seja z (X) O ramo que tende à z . Como o método e

* * -convergente, temos z raiz simples e portanto z (2) é analí
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tica na origem.
*Escrevendo z (%X) em série de à temos:

Zzim8
*

z (M)= (EQ?
* * * * 2Assim z (O)= 297 Z. Portanto z (A)= z +Z. +O(A),

*Por outro lado z ()) é raiz de d(z,A)= O,
* É j *

Logo p(z 9) IT$SE 95 (2 (2) )= O.

K * 2... 1 * 2.,KAssim 1&9%,4 (Z +z2, A +O(X7)) AB, (z +Z2, A+O(AT)) = ...1 1

1... 8, rt(z az, rol) = O,4 1

* * * 2Donde p(2 )+0'(z )a=O, (z JA+O(AT)Z O,

* *
Portanto rn (2,0'(z a, (z )+O(1%)= 0.

* *
e portanto z,p'(z )= 0, (2),

* - -Como z é raiz simples (o método é convergente) temos
*

, * * 0, (2)
pP'(z É O e portanto o, (z JZÉ O. Segue que 2,5 =p'(z)
Temos então, *

* *  O7(2)) 2
z (A)= z (1H +0O(4)),

z p'(z )

Pela condição IV,) do teorema 0.6, temos que,

o (2”)
————— = Ss (0,0,n7/2-0a,%) º
z 0'(z )

Portanto - Re-g——,- > 0,
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( ée= ) Se o método satisfaz 1) e 11) devemos mostrar,então,
que dm>0 tal que | 2, (2) |<1 ; AES(O,m,a,ço), (de Ly..0,K).

Os polinômios pí(z) e o, (2) são de coeficien-
tes reals; assim temos z(1)= z(%X) e portanto podemos nos

restringir à Iml>0. Para ImA= O temos por 1) que |z(1)| < 1

para Ae€(-m,0).

Como o mêtodo é convergente, temos raiz de

p(z) em D(0,1) e portanto TIT,) do lema 0.6 estã satisfei-
ta. Além disso se z” raiz de p(z) tal que Iz*|= 1, temos
zm raiz simples e então 1II,) do teorema 0.6 fica satisfel-
ta:
De fato:

* * KTemos 0,(z )= 8; (z ) * 0 donde m.= O.j j*
Como z é raiz simples temos mya= 1.

*
Usando qs 1 , ss O ,mys1l1, g=mte ae(0,7/2)
temos:

1
P(N)= (Eni ui= dot6 iu,

6. = e -2*)º dp(z) *
dão

| am” = p'(Zz ), (t(0)= 0+0= O, m(0)=1-0=1)0

a (z)* z
61= e(2.0 (2)|,o 2 A (EIS 1, m(1)s 1-10)

*

= ret,E) so mola dePortanto P(u)= p'(z )+ ———- uy cuja raiz é um —n—º2ç=—
z o. (2 )i
* coPor ii) temos Re u= -Re(2241), > O.
0,7 (=)

Portanto a raiz de P(u) está no setor
S(0,0,7/2-0,,%)

Assim, equivalentemente, pelo teorema 0.6 te-
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mos que existem r, € age (0,7/2] tais que para todo
* e S(0,1,a)/2,r,) temos 2, (1) |<1 (1= 1, ..., É).

Por outro lado temos raízes de 0, (z)= B,zZ* em

D(0,1) (8,É 0) e portanto pela obs. 0.7 temos equivalentemen
te que existem r, e a. E (0,7/2] tais que para todo
à e Sí(m,7,0a/,/2,r,) temos 2, O) < 1, (i=l, ..., K).

Notemos que existe a” tal que z(%) não possui
polos ou pontos de ramificação em S= (reC|nt=a <argi<nm, AA o),

Portanto cada ramo z, (2) pode ser definido unicamente em &S

e tem uma extensão continua em S U [-r rg) Para cada ra-
mo z, (1) temos |z=(2) |<1 para re l-ryoro] Da continuidade de

cada ramo temos que existe a com
*

O<a<minfa 1a9/2,0,/2) e l|z(1)|<l para todo 4, com

T1=a< arg(A)6&m , a42%É O.

Portanto o método é A(a) estável e assim A(O)

estável.

Obs.: 3.16 - Se o método éê fortemente estável, então ele &

:
- - - 2001). >A(O) estável se e somente se e A, estavel. ( STD” l 0).

Teorema 3.6: Um método (K,2) de Brown é "stiffly" estável se

e somente 1) E' A. estâvel[
ii) E' fortemente estâvel.

Dem:

( => ) Se o método é "stiffly" estável temos por definição
que éê convergente e A, estável. Portanto i) está satisfel-
ta. Além disso temos que as raízes de p(z) estão em D(0,1)

e alnda existe o ramo principal z, (U) de d(z,vV)= O que ten-
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de à raiz principal 1.

Como R; CR temos dr>0 tal que

2,0) ez, O], 2ED(0,r)

Desta maneira |z, (0) |<|z, (0) |= 1, i= 2, ...,K e portanto
o método é fortemente estável e 11) está satisfeita.
( é= ) Por hipótese temos que o mêtodo ê A, estável e forte
mente estável e portanto convergente (teor. 2.3). Devemos

determinar D,9 ea tais que R, UR,CA e R,CR. (def. 3.5).
Como o mêtodo ê A, estável e fortemente estãâá-

vel, temos pela obs. 3.15 que O método é A(O) estável.
De 11) segue que 9r>0 tal que D(O,r)CR. Desta

2€R e RCA.

Im (A)

TE o Dir) ER
aaND TZ Re (1)

maneira conseguimos a>0 e 6>0 tal que R

Precisamos, agora, mostrar a existência de

D>0, tal que R, CA.

Vamos aplicar o teorema 0.6 no problema
X(z2,1)= O dado pela obs. 0.7.

A condição III) do teorema 0.6 ê satisfeita
pois o, (2)= O sô possui raízes nulas. Assim temos para (3),
com À-— 0, somente ramos da forma:

z(1)= z()= uao(a”)
Portanto ar, o r,>O tal que 2,1) |<1 p/ AED(M,r,) (isl,...,K)
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'

Concluímos então que 2, (2) |<1 para todo A

tal que Rel<-r,. Fica assim determinado D e temos R,UR,CA e

R,CR. Logo se o método satisfaz 1) e ii) temos que o méto-
do ê "stiffly" estável.

Teorema 3.7: Seja um método (K,2) "stiffly" estável. Então
existe r>0 tal que D(-r,r)CA.

Dem: Se o método é "stifífly" estável, então ele é fortemente
estável e consequentemente convergente, donde 0, (1) É o e

-o, (1)
upa TT > O.Desta maneira à condição III) do teorema 0.6

está satisfeita e temos
* n n *

z(h1)= 2 (1+4A +O(X )) z É O.

a - - *% — * —com O0<n<n ; n,neQ. Alem disso z eED(0,1) e se z = 11. entao
n= ll e ueceS(0,0,0,%).

Se fazemos a transformação À= = temos :

z(M)= 2 (2) z (4+pr THO(279)) zxO.
portanto existe D tal que IzXDja para X com ReX<-b.

Mas a transformação kÀ= 1º jeva o conjunto

(XTeC | Re X <-D) no disco D(-1/(2D), 1/(2D)).

Seja r= 1/(2D). Temos [2,7 (2) |<1 para todo
AED(-r,rX) ou seja D(-r,r)CA.

Obs.: 3.17 - Este teorema nos ajuda a caracterizar a região
de estabilidade absoluta. Podemos associar 3 parâmetros ao

método "stiffly" estável, as quais caracterizam a região de

estabilidade absoluta. Seja D20 O menor D tal que R,CA.Seja
à&>0 o maior a tal que S= (1||arg(-*) |<a)CA e seja r>O o
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maior r tal que D(“r,r)CÁ. Temos D, a er unicamente deter-
minados e independentes entre si.

Im(X)

Re (1)

3.4 - A, e "stisó" estabilidades:0

Vimos no teorema 3.1 que métodos (K,2) são

instáveis para K suficientemente grande. Como A, estabilida
de implica estabilidade (zero-estabilidade), então existem
mêtodos não A, estáveis.

Portanto, neste parâgarafo, vamos deduzir con-
dições necessárias e suficientes para que métodos (K,2) se-
jam A, estáveis. Através destas condições investigaremos pa
ra quais Ke 2 temos métodos "stiffly" estáveis.

Seja
d 2 —-dE, u)= p(E)-un(W)ES , nou)=, E, Burt;381º;

associado ao método (K,2).
Para este estudo vamos usar a transformação

E=1 Em Z$Le Erro Ipoque aplica o disco unitário do plano E
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t

sobre o semiplano esquerdo H= (zeC/Re z<0) do plano z e in-
troduzimos:

z+1l To EE(2HYíz,u)= (2-1) EE7 p)= (2-1) z+1AMD22) un (p) (Z—z

= (z-1) “prt2 - un(u) (z+1) É
= r(z)=un(p) (z+1) É

Lema 3.5: Todo mêtodo (K,2) de Brown satisfaz
j+l(=1) 8,>0 j= 1,2,00.0.,/l.

Dem: Usando a expressão de 8, obtida na construção dos mêto

dos, temos:

(ng 1. “poe tisNS (xe dO de 1,2,...,8

Por outro lado usando O lema 0.4 temos:

te 2 — i -1 1 “es j>-
+ 1 ss=2 "1 t3==)

K-1
gg (1)ÇÃO eenEs,mm

j= 1,2,...,2-1.

Além disso pela obs. 1.10 temos (-1)go Fr? o

Portanto (1) 3tIg.oo de 1,2,...,2.

Lema 3.6: Um método (K,2) é A, estável se e somente se

r(iy)-un(u) (iy+1)Z O ; Vue(-=m,0) e V yeR.

Dem: Como a ordem do método (K,2) é sempre p>l, temos que 1

é raiz de p(E). Seja m à multiplicidade da raiz 1. (mz>1).
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Usando o fato de que a transformação de variã
veis, acima considerada, aplica E= 1 em z= = ; obtemos que

o polinômio r(z) é de grau exatamente K-m.

Com efeito:
Consideremos

m nm "gosP(E)= c(E-1)T(E-E) “...(E-EQ) Pi jEimitime K

z+1, zZ+1 ,,m/,z2+l "1 2+1. PgAssim p(TÇ)= c(TxF-l1) (TgE) .GCoriQ
2"c "1

= TA(z (1-8, )+1+E,) -(Z(1-E )+1+E).(2-1)

z+l, -Portanto r(z2)= (z- 1)" PTI) e de grau exatamen
Ss

te EV K-m.

Por outro lado pelo lema 3.5 temos que un(u)<0; V pu e [-=-,0O)

Portanto Y(z,uy) é de grau exatamente K em z; V pu e [-=,0).
Seja, agora, z(u) a função algébrica definida

por Y(z,py)= O e z, (1) i= 1,2,...,K seus ramos.

Como a transformação aplica o disco unitário
no semiplano H, temos que um método é A, estável se e somen

te se Re (z, (py) )<O ; i= l,...,K , para todo upe(-m,0).

Agora, em função do comportamento dos ramos

z. (1), vamos finalizar o lema:

Como Y(z,uyu) éê de grau K, temos z, (1) são valores finitos pa

ra ue f=m,0) (i= 1,...,K) e podem ser definidas como funções
contínuas de u, uej-m,0). Além disso z2,(9)= 1 (i= l,...,K)
De fato:

Para estudar o comportamento de z. (u) para
p —%- devemos estudar a equação nív(z, ds O para uy - O,

Temos então:
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2
- LO hd K.r(z) 7

n (7) (2+1) =
rá 1.2u Y (2,7) u

= 8, (Z+1) +O (1)

Quando yu —- O temos uva, ds O se e somente se 8, (2+1) És 0;

segue que z(0)= -1l,

Portanto temos os ramos de z(u), definida por
Y(z,uU)= O , dados por z, (º ns ss) o; de 1,2,..o,/,K.

Finalmente como z, (º*)= -1<0 e como um método

ê A, estável se e somente Re(z, (v))<O , pe(-w,0);(iml,...,K)
temos que o método (K,2) é Ag estável se e somente se  ne-

nhum gráfico de z, (VU) intersepta o elxo imaginário para
ue (=m,0), Ou seja,

r(iy)- un(U) (iy+l1)Z 0;;VWue(-w=,0), Vye R.

Obs.: 3.18 - Este lema nos dá uma caracterização para a à,
estabilidade, mas não é possível usá-lo na investigação de

quais mêtodos são A, estáveis.

Lema 3.7: Seja um método (K,2) e p(z) associado a ele;então
(-1)*p(-1)>0.

Dem: (-1) “p(-1)= (en)Epa, (=D) ts

2
REL, ,K+Hi, ,,K-L/K,])

nua rt aa
Ko

(1 ko= EQULNITL)TT (O) (K-1) T+(-1) a (1) Ts

=l x -L K-l K-iK A
K-1l k -L Ki15904) (K=1)

ST
O1- (1997) > O.
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Portanto (1) Ép (1) > O.

”-Teorema 3,8: Um método (K,f) é A “estável se e somente0

Q(T,)20 je lioc0.78. ; onde

Q(t)= Re (r(1y) (-iy+1) 1); (t5y)) e tTyóeloooos
são todas as raízes reais não negativas de P(t) com

P(t)= -y"* Imír(iy) (ciyen)ÔO).

Dem: Pelo lema 3.6 temos que o método é A, estável se e so-
mente se

r(iy) (iy+1) Ez un(p) , ue [-=,0O)

Como, pelo lema 3.5, un(u)<O para ue -=,0) te
mos que o método & A estável. se e somente se

(13) riy) (iy+1) É g (22,0) ; VyER.
Agora, r (dy) Cáyes) Ts ny) Ciyrn) É e e como y E R

temos (13) se e somente se r (iy) (iyr1) É £ (-m,0).
2Mas r(iy) (-iy+1) = Q(yS)-iy P(y2).

Portanto o mêtodo é A mestável se e somente se

(1)—Qw)-iy P(YÔ) e (-=,0) ; VyeR.
Finalmente se a expressão acima se verifica

temos 0(0)>20 e Q(T,)20 ; de l1çy.0.0.,8.

Notemos que como P= P(yYº), estamos interessa-
dos apenas nas raízes não negativas. Ainda, do lema 3.7 te-
mos Q(0)>0 pois 0(0)= r(0)= (-1)Ép(-1).

Portanto se o método é Arestável então

Q(T,)z=0 1 jaz lrec0.48.
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o

20 implica
Falta-nos mostrar que se QT, )20 então o mêtodo é A -estâvel.

Vamos mostrar por absurdo que ol;
(14). Suponhamos que existe Yo tal que QI) -iy P(yº)eE(-m,O)

então Q(yO)-iy, P(yO) é real e temos Q(Yo) <iv, P(yo) 1 mas

iy, P(yO) é real se e somente se for zero; segue que Yo” o

ou P(y5)= O.

Se y,= O temos Q(0)<0 que ê uma contradição
pelo lema 3.7.
Se P(yS)= O temos Q(YÃ)< O que é uma contradição pois

Qlt,)20.
Portanto não existe yo tal que

2 2
Q(yo)=iy, P(yY) e (-=,0) e

então temos: Se Q(7,)20 ; je l,...,8 então o método é Ao”

estável.
Assim o método éê A, restável se e somente se

o(T,)20 j= li,...,S.

Proposição 3.1: Seja um método (K,2). Então a multiplicida-
de da raiz 1 de p(z) ê m= 1.

Dem: Consideremos p(z) associado ao método (K,2).
A ordem do método é p>1 ; donde p(1)= O.

((1)= (Éida,s Kat Edais Eliao ElKajep'(1)= (Liaçs Ka + LE ias jh lo," Lo Ko, =

K-l K=1 K-
= "Ka,+,E, (1-K)aj= Ka,E, (K-1)a,= "EQ (Kr-i)a(=

K-1 K-1i/K -LK=l, ,, K-1-1/K,

,/,
4,172
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Portanto pelo lema 0.4 temos p'(1)>0 para £2>2.

Para £= 1 temos
K=-1-1,K(7) 1> 0,K=1p'(1)= 1£o (71)

Assim p'(1)>0 e portanto a multiplicidade da raiz 1 é m= 1.

Obs.: 3.19 = Temos portanto que o grau de r(z) é exatamente

K-l e assim.
K=1 1ríz)= 1EgE az" com anÉ 0.

Teoxema 3.9: Um mêtodo (K,2) ê Arestável e fortemente estã
vel se e somente se Q(T,)>O onde Ty je lieco,yS são as
raízes não negativas de P(Tt). Q(T) e P(tT) como no teore-
ma 3.8.

Dem: (TI) Como vimos (lema 3.6) os ramos z, (U) são funções
contínuas e alêm disso Re z, (p)<O para upe(--,0).

Como anÉ O (proposição 3.1) apenas 1 destes
ramos z, (p), vamos denotá-lo por 2, (D), tende a infinito
quando uy -—Oo, enquanto os outros tendem à valores finitos,

Portanto lim” z, (U)= z, (0) <%; i= 2,3,...,K.
uso

( =3 ) Como a transformação aplica o círculo unitário no

elxo Im(íz), temos que se o método é fortemente estável, en-
tão Re (z, (0) )<O. i= 2,...,K 3; Re(z, (0)) finito.

Portanto, usando a demonstração do lema 3.6 ,

temos que (13) se verifica para todo ueí(-m,0],
De maneira inteiramente análoga à demonstra

ção do teorema 3.8 obtemos que (14) se verifica para todo
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pe (-m,0] e todo y e R.

Alnda, analogamente à demonstração do teorema
3.8 temos Q(71,)>O :; j= l,...,8.

(&e=) Se Q(T,)>O ; j= l,...,8 temos pelo teorema 3.8 que
o método é A, estável.

De maneira idêntica à feita na demonstração
do teorema 3.8, temos que (14) se verifica para todo
vE (-=m,0] e todo y e R. Portanto r (1y) (1y+1) É E (-m,0].

Portanto, agora, usando (II) temos que z, (U)

não intersepta O eixo imaginário para pe(-m,0]; (i= 1l,...,K)
Portanto Re(z, (1) )<0 ; ve (-m,O] im 2,...,K.

Em particular Re (z, (0) )<O ; 1= 2,3,...,K. Pe-
la transformação usada temos que as raízes de p(E) estão no

interior do disco unitário. Assim o método ê fortemente es-
tâáãvel.

Portanto se QO(t,)>0 (j= 1,...,Ss) então o mê-j
todo é A, restâável e fortemente estável.

Obs. 3.20 - Do teorema 3.9 e do teorema 3.6 segue que um mê
-todo (K,2) é "stiffliy"-estâável se e somente se (7) > O;

j= l,...,8S.
3,2] - Se o método (K,2) é& fortemente estável, temos

que todas as raízes de r(z)= 1E&0991?: estão no semiplano EH.

o g-, POSSuem O mesmo sinal. Como a? teríamos

que an 7?0 é condição necessária para O método ser forte-
Dai, a, ea

mente estável. Esta condição, a, ,”0, se verifica para to-
do método (K,2).(Vide obs. 3.22).

3.72 - Pela obs. 3.19 temos que, para qualquer método
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K-l de.(K,2), ríz)= ,Za,z, é de grau K-l e a,É O. Portanto

= x É 2+1,1 É 3 Kríz)= (z-1)* 140% (FIT) = (80, (2+1)

UV
(2-1) u

x K=l i K-1.a, (2+L) +,EQ, (2+1) (2-1) =

x K-!= EEQ, (Z+1) f4,Eoa, (z+1)* (2-1) É

K-1 -= E 1) TIS een [artesCine] e

como (z+1)) (2-1) Mto (z4+1) Ss (Z+1) [(2-1) to (242) O
” =1 nºobtemos, usando a relação: xo -als= (x-a) Exxo 1-3 ai ;

K-1que o coeficiente de z ê dado por: -2(K-i)
K=1Portanto a,= 2,89 (-1) CENAS (xi) 27É:; Pelo lema 0.4

a >O0 p/ 222. Paral=s 1, a = 1 > O.K-1 K-1.

Assim para qualquer mêtodo (K,2) temos ax 7?0.

Obs.: 3.23 - Através da obs. 3.22, eliminamos a hipótese
| ar7? que Jeltsch [22] exigia no teorema 3.9 ; fornecendo

portanto o resultado melhorado.

Conotâãnio 3.2: Se P(T)Z O para te(0,%=) então o mêtodo (K,2)

associado ê A, estável, fortemente estável e "stiffly" está
vel.

Dem: Se P(T)É O para tTEe(0,%) temos QI) iy P(yYO)E (=,0)
pois nesse caso 1iy P(yº) ê imaginário puro e o(yº) ê real.

Notemos que Q(0)>0 pelo lema 3.7.
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Logo o(yÉ)-iy P(yº) E (-m,0]l, ye Rede maneira inteiramen
te analoga à demonstração ( e= ) do teorema 3.9 temos que O

mêtodo A, estável e fortemente estável.
Portanto pelo teorema 3.6 o método ê "stiffly"

estável.

Obs.: 3.24 - Com esse corolário estabelecemos um critério
para determinar mêtodos (K,2) "stiffly" estáveis.

3.25 - Se os coeficientes de P(1T) tem Oo mesmo sinal,
então o método é "stiffly" estável.

Teorema 3.10: Se KE3(L+1) então o método (K,2) é "stiffly"
estâvel.

Dem: A demonstração será felta usando o corolário 3.2. Deve

mos mostrar que se K e 2 satisfazem a hipótese então P(T)

não possue raízes positivas.
Usando r(z) dado na obs. 3.22 ea definição

de P(T) dada no teorema 3.8, obtemos, depois de cálculos Pu

ramente algêbricos, que

K-Ll  K-1-1/K -2 iP(1)= 2,5 (-1) (É) (Ki)
FT

(147),

UU Kito, ,,K-1-i-23/3, 3)

onde u= [(K-1-1)/2] ; [ ]: função maior inteiro.
Dividimos, agora, a demonstração em 2 casos:

1) 2<7. Por cálculo direto, com precisão dupla, no

PDP 11/45 obtivemos que todos os coeficientes de P(Tt) são
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posttivos, quando Ks1,.5(&L+1). Portanto P(T)á O , Tt e (0,%=).

A tabela dos coeficientes éê fornecido, em anexo, no final
da demonstração.

11) 2>7. Podemos reescrever P(t1) como segue:

K-1=3,KK-1. - -l=Ep (1)= (Eta) TIO (ee CE aaFere A
? 2343) (1-7)

3)so (3x2) (7 12) (*T)* .

Notemos que para j= K-l1 e j= K-2 temos u=s O,
uAssim desmembrando da somatória 3ã0 a parcela definida por

j= O , obtemos:
dP(n)= S(tT)+T(T) onde

K-1 -1-s(1)= Ef ten TIiO cen Cf amminenttio e

K-3 RelT(t)= (E (LAIO gen fas taen Í,
Y

Agora, para K= 1,2 temos Tí(t)= O

Portanto usando o lema 0.7 temos:

SP(T)= S(t)>K (11)»0, wrelorom),

Para 228 e 3sKsl.5(24+1) temos pelo lema 0.7 S(t1)>0 e
usando o lema 0.8 temos:

3P(1)= S(T)+T(T)>s(1T)-|T(T) |>

2 (1+1) "2(Kk-IK(K-1) (K-2) 2327É) ; vt e [0,m),

Portanto P(T) não tem raiz positiva se
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K- É K(K-1) (K-2) º 327so em 3É> F(K-1) (K-2)?

(3SK<S1.5(L+1)),

Como o lado direito da desigualdade é monoto-

nicamente crescente, temos à desigualdade satisfeita se

3º23(1.502+1)=1) (1.502+1) 2)?

Mio= 35 (32+1) (32- 1?

Mostremos agora que se £28 então a desigualda
de é satisfeita,

Notemos que
£-5 23º 3º

(14) 32.3 > (L+1) 2º em 3 235 (2+1) 2º 225 (30+1) 2º >

235 (3£+1) (32) 253 (32+1) (34-1)?

Vamos provar por indução sobre 2 que (8+1) 2º 432.3, L>8.

I) Para é= 8 a desigualdade éê satisfeita pols:
32.327 = 3.2.3"= 8.9.12<8/.9= (L+1) 2º,

II) Suponhamos que (4+1) 2º s532.3E7S ê verdade para 8seêsn

e vamos mostrar que a deslgualdade é satisfeita para l=n+l1,

Inicialmente, notemos que (2+2) . (L+1) <3. 2? para 28.
Com efeito: Seja f(x)= 3x nxT = 3x-2= 2x -3x-2 .

Então f' (x)= 4x-3 e portanto f(x) ê crescente para xo. Por

tanto usando I) temos (2+2) (2+1)<32º ; £>8

Agora, tomando 2= n+1 e usando à nota acima

temos:
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(n+2) (n+1) (= (n+2) (n+1) (n+1) s3nº (n+1) .

Pela hipótese de indução temos:

(n+2) (n+1) 2493.32.37 = 32,307L75

Portanto por 1) e IT) temos (2+1) <32.3417S , £>B.

Usando (14) temos le (t)>s(t)-|T() |>O ; 028 ;

Ksl.5(2+1).
Portanto por 1) e 11) temos P(t)X O ; te O,w=)

e Ksl.5(2+1) , donde segue pelo corolário 3.2 que os méto-

dos (K,2) são "stiffly" estáveis se K<1.5(2+1).
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Capíituto 4 - Aplicações Numernicas

Neste capítulo são fornecidos alguns resulta-
dos numêricos, apenas à título de ilustração, já que O tra-
balho é fundamentalmente teórico. Atravês desses resultados
procuramos, como conclusão final, firmar a viabilidade prá-
tica dos métodos estudados.

4.1 - Metodos e exemplos usados:

Escolhemos 5 mêtodos, todos de ordem 5 e

"stiffly"-estâveis, que foram implementados com passo cons
tante h e dentro de uma mesma característica.

Metodos:

Met. 1: Método (5,1) de Brown (cf. pag. 31 deste traba-
lho), particularmente chamado de mêtodo BDM de ordem 5 (cf.
(24, pag.242]).

= 2.18978102y 72.18978102y, ,7+1.45985401yYn+5 n+4 n+2*

—0.547445255y,,,7+0-875912409E-01y +0.437956204h£f, , 5 o

Met. 2: Método (4,2) de Brown (cf. pag.32).

1.38795181y —-0.520481928y +0.154216867yYn+4" n+3 n+2 n+1º*

-0.021686747y +0.722891566hf, ,,-0.173493976h£',,, o

Met. 3: Método (3,3) de Brown (cf. pag.33).
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= 1.12695652y,,,70.140869565y, ,,+0.139130435E-01y, +Yn+3 n+1

2
> º - . ',+0.886956522nf,,,; 0.344347826h' £ n+3*

: = 3+0.,626086957E-01h" £ 'n+3 .

Met. 4: Método cíclico de ordem 5,K= 3,M= 3 (cf.[2]).
I1) Yn+3º 0.375y ,.,+0.956y TO.331y, +h(0.335166667f,,,+n+2 n+l

+1.19916667f ,,70.131833333E,, -0.1085£).1

IT) Yn+3" 2.659Y427 1-363y,,,770.296y +h(0.,431791667£, ,,*+

—O0.452916667E-01f , 2 71.34129167£,,, +

"O.208333333E-03f,).

III) y,3= 4-16003898y, ,,-4591y, ,,+1.43096102y,+

+h(0.566291667f,, 271.21813799f, ,,*

-0.787176979f +0.709945339f ),.n+ nL

“Met. 5: Método usando a 2º derivada, Ke 3 (cf .[8]).
Yn+3" Yn+2*?h(0.568518519f, , 2+0.475£ ,,7-0.05£+

+0.648)148148E-02f )=0.105555556h2£ .n n+3
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O0bs.: 4,1 -— Os métodos 4 e 5 foram escolhidos para que pos-
samos ter mais informações sobre o comportamento dos méêto-

dos (K,2) estudados.

Implementação:
A implementação que fizemos é bastante por

bre, desprovida de qualquer sofisticação; apenas procuramos

implementar os métodos dentro de um mesmo padrão.
Os problemas básicos que a implementação des-

ses mêtodos apresenta são: os K valores iniciais, a previ-
são de novo valor e a forma de correção.

Os K valores iniciais foram determinados pelo
programa RKF 45, dado em Forsythe[10,pag.134], que utiliza-
mos. Este programa implementa métodos de Runge Kutta - Fehl
berg de maneira bastante sofisticada, com variação de passo
e ordem e controle sobre o erro. Os valores iniciais foram

calculados exigindo erro local de ordem pelo menos 6.
A previsão foi tambêm feita pelo programa

RKF 45. Como o objetivo era ilustrar e observar o comporta-
mento e não uma comparação mais refinada dos métodos, a pre
visão também foi feita exigindo erro local de ordem pelo me

nos 6.
A correção dos valores previstos foi feita

usando o mêtodo de Newton modificado, dado na seguinte for-
ma:

Consideremos um método dado por F(Yn4+x) da se
guinte maneira: 2

Plvnan isolana 3
Erã Bs) foz150

Desta maneira, calcular uma aproximação para
Yn+K ê equivalente a calcular uma raiz de F(y)= O,
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Portanto podemos usar o processo de Newton e

obter:
y tl) y

MM) feA F (y im),

oé fornecido pela previsão e F'(y) é a matriz jaco[0]onde y

biana de F(y).
+m ;Reescrevendo, podemos calcular y pela so

lução do sistema:
[m+1]pray DE), y = Fp'ry OO), y MI .e (E),

O mêtodo de Newton modificado que usamos, di-
fere deste acima porque calculamos apenas uma aproximação

para p'oyM,,
Em),A aproximação para F'(y é obtida baseada

numa linearização do problema y'= f(x,y) dada por:

y'= A(y-y(x))+ à
donde consideramos apenas y'= Ay. Portanto temos

|

i-1)
12 9E, 11, Et, /af2 2 (1) DR afLo oi

Obs.: 4.7 - Para os métodos lineares de passo múltiplo te-
mos

F'(yP)s [1-B, h el o O),
4,3 - Para os métodos (K,2) temos

&

Fay Mes [1EBN CS] (y PM)

»

O

mar
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Obs.: 4.4 - No caso do método composto, usamos para cada pon
Em], -to x, , apenas um mêtodo linear e portanto F'(y e dada

como na obs. 4.2 , para cada método linear que compõe o mê-

todo composto.

4.5 - No caso do método 5 , Fay DM) é dada como na

obs. 4.3 .

Exemplos:
Escolhemos exemplos que envolvem problemas dos ti

pos "stiff", não "stiff" e com soluções que apresentam osci
lação. Os exemplos foram assim escolhidos para que possamos

ter uma visão mais ampla do comportamento dos métodos (K,2).

Ex.: 1 = ("stiff")
y'= —1000y r YÍO)= 1.5,
Ex.: 2 = ("stiff"”)
y'= -10000y r Y(O)= 1.5 .

Ex.: 3 = ("stiff")
([25]) Linear com autovalores reais ,

= -2000.5 , na= -0.5

y' = -2000y,+999.75y,+1000.25 , y,(0)= O

1
= Y> , y2(0)= -2 .

Ex.: 4 = ("stiff")
([24, pag.229]) Linear com autovalores não só reais(parte re
al negativa) hn =2, ha? -40+401 , 3? -40-401 .,

yY' -21y,+19y,-20y, , y,(0)= 1

y'25= 19y,721y,+20y; , y,(0)= o

Y'3= 40 (y,=Y2"Y3) , yz(0)= —l .
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Ex.: 5 = (solução oscilante)
([25]) Linear com autovalores não sô reais (parte real positl

= 0.1-8va) nº? -50 , 4,= 0.1+8, «+
À

2 3 3º
Y' = 42,2y,+50.1y,-42.1Y, , y,(0.3926991)= 2.969257E-09

y'2= =66.1y,-587,+58.1y, ; y,(0.3926991)= -1.0400511

y'= 26.1y,+42.1V,-34y, , y2(0.3926991)= -1.0400511 ,

Ex.: 6 -— ("stiff")
([9]) Não linear (ligação de componente com rápida variação
e componente de variação suave). Auto-valores no zero:

he -l ., do? -l0, A 3E -40 , da, -100 .

Y'1S —Y ty3tyatva r Y,7(0)= 1

Y'2º 10 (yo9ty3HY 4) r y2(0)= 2

yY'3P 40 (-y3+y2) , y,z(0)= 1

y',= 7100y,+2 ,y,(0)=s1
Ex.: 7 = ("stiff")
([9]) Não linear com autovalores reais (teoria de reação nu
clear). Auto-valores no zero: nº 0,1,= 70.17 ,4,3= -60 .

yY' = 0.2(ya,-Y,) ,yY,(0)=O

Y'2" 10y,7(60-0.125y,)y,+0.125y,, y,(0)= O

y'39 1 ,yY;(0)=O.

Ex.: 8 - ("stiff")
([11]) Não Linear com auto-valores reais (química). Auto-va
lores no zero My o, ho= -9,3E-03 , h.= -3500.

Y' = -y,(0.013+1000y,) ,y,(0)=1
yY'2P -2500 Y2 Y3 ; y2(0)= 1
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Y'23 Y'7y tY's ' yz(0)= O.

Ex.: 9 — ("stiff")
([9]) Não linear com auto-valores não sô reais (física)
valores no zero:
A,= 0.0062+0.011+ -0.,015 ; A,= 0.0062-1i0.01 — -4,.E-04;1 2

15= —-55 - 81.

Y' - (55+y,3)y,+65y, , y,(0)= 1

y'2= 0.0785(y,-y,) 7 Y,(0)= 1

yY'35 0.1Y, ,y,(0)= O,

Ex.: 10 -— (Não "stiff")
([16]) Reação química linear AE ol, A,= O, àA3s -3.

YeNntya 7 XY (0)S?
Y'2= Y,72Y2TY3 =, Y2(0)= O

Y'3= Y27Y3 = Y3(0)= 1:
Ex.: 11 - (Não "stiff")
T[16]) Reação química não linear.
Auto-valores no zero Mn o, = 0, 424. = -l1.,.

Y'6 Y, , y,(0)= 1

=yoy (0)= OyY 2 Y1 Y, , Y2 =

te Vê

y.,(0)= OY37Y%2 *Y3

Ex.: 12 -— (Não "stiff")
y'= xy º

r yY(0)=2 solução exata y= ; .
x +

Auto

Obs.: 4.6 - Como a maioria dos exemplos, não possue solução



exata, usamos o programa RKF 45 para fornecer uma

de ordem pelo menos 7, com a qual comparamos as soluções ob
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tidas pelos métodos.

Resultados: A ênfase sobre os resultados, foi dada parã o

número de avaliação da função,das derivada e 2º derivada da

função f£ e para o número de iterações do processo de Newton.
A precisão obtida pelos métodos ê "confiável" atê ordem 6

devido o exposto na obs. 4.6.

Ex.t 1 xr. e o h= 0,08 x.º 10f Erro em
Met. AV.EÉ AVv.f' Av.f'' NO tt.Newton Y,

1 134 - 134 “0.1 x 107º
2 125 125 125 “0.1 x 107º
3 124 124 124 124 -o.1 x 107º
4 250. - 124 -o.1 x 1078
5 250 194 124 0.1 x 1078

Ex.: 2 x. o h= 0.06 xe 10
Erro em

Met. Av.f Av.f' Av.f'' NO it.Newton Y

1 126 128 0.9 x 107º
2 123 123 123 o.9 x 107º
3 123 123 123 123 o.9 x 197º
4 248 123 9 x 107º
5 248 123 - 1223 o.9 x 107º

Ex.: 3 “1º 0.35626991] h= 0.08 x. 9.993
Erro em

Met, Av.f Av.f' Av.f'' NO it.Nowton n
1 27 - 207 0.9 x 107º
2 2125 198 - 125 0.4 x 1076
3 158 158 158 158 0.6 x 1076
4 252 - 125 -o.3 x 1076
5 250 124  - 124 0.5 x 1097?

Ex.r 4 x,=0 h= 0.08 xçe 10
1 Frro em

Met. AVv.f Av.f' Av.f'' NE 1t. Newton Y,

1 207 247 0.6 x 1076
2 133 133 133 0.8 x 107º?

3 127 127 127 127 0.8 x 107?
4 347 221 0.5 x 107
5 258 132 132 0.8 x 107º

Ex: 5º x,=0.392996 hs 0.08 xçe 9.993
Erro em

Met. Av.f Av.f' Av.f'' No it. Newton é
1 23 - - 237 1,439
2 237 237 - 237 0.202
3 353 353 353 353 0.168
4 3588 - - 237 2.481
5 358 237 - 237 -0.042

xe 10

x= 10

x= 9,993

1x 10

xe 10

0,6
0.8

0.3
-0.8

x
x

-0.8 x 10.
x
x

-3
-S

Y3

3.982
-0.455
0.450
3.406

-0.068

solução,

Eae

a
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Met.

UV

A

W

NI

Met.

MA

|WN

|

Ex.:

Met.

UU

A

Ww

N

|

Ex.:
Met.

WRP

wRW

N

H|+

Ex.:
Met.

UV

&

ww

N

Ex.
Met.

VU

ALWN

|

Met.

YU

&

&y

N

e
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6 xr," o. h= 0.08 xe. 10
Erro em

Av.f Av.f' Av,f'' Nº lt. Newton Y,
265 - - 265 0.2 x 107?

215º 215) 215 0.7 x 107)
173 173º 173 173 -o.3 x 107º

312 - 186 -o.7 x 107
299 173 - “173 0.3 x 1078

7x5 0 h= 0.08 xe 10
Erro em

Av.f Av.f' Av.f'' NE it. Newton Y,

27. - 247 0.3 x 107º
225 225. 225 0.4 x 107)
229 229 229 229 0.1 x 1075

2353 - 227 -o.3 x 107)

250 124 - 124 -o.1 x 107?

8 one. h= 0.002 —xçe 10
Erro em

Av.f Av.f' Av.£'' NP it. Newton yY

247 - - 247 -o.1 x 107?

223 223 223 0.4 x 1075

230 230 230 230 “0.6 x 107?

3049 - 223 “0.3 x 107?
250 124 124 o.1 x 1078

9 anão h= 0,08 x.= 10
Erro em

Av.f Av.f' Av.f'' NE it. Newton yY1

364 - 364 0.2 x 107?

231 231 - 231 0.6 x 107?

234 234 234 234 -0.9 x 107?

m .- - 245 0.5 x 107?

252 126 - 126 -o.2 x 107º

10 xm,5 O h= 0.08 xçe 10
Erro em

Av.f Av.f' Av.f'' NE tt. Newton y1as - 219 0.2 x 107?
2407 2407 - 247 0.5 x 107º
229 229 229 229 0.6 x 107?

115 - 249 -o.3 x 107º
250 124 - 124 0.6 x 1078

11 x.” o h= 0.08 xe 10

Av.f Av.f' Av.f'' NE it. Newton Y1

255) - 255 -o.1 x 107º
215 215) 215 0.2 x 107º
220 220 220 220 -o.3 x 107º
357 - - 231 0.9 x 107!
250 124 124 0.4 x 19"!

12 x,5 O h= 0.08 xe 10
Erro em

Av.f Av.f' Av.f'' NO it. Newton

250 - 250 0.9 x 1076
136 136 136 0.1 x 1075
129 129 129 129 -o.6 x.107É
301. - 175 -o.3 x 107!
254 128 128 -o.6 x 1078

x= 10

o.1
0.2

-0.2
0.3

x= 10

<<

x
x

x»

x

x= 10

OO

DOO

ra

sup

x= 10
Y2

107?
107?
107
107
207?

x

x 107?
10º
107”

207
107)

-0.2
0.2

-0.3
-0.l

0.3 x

x...

x= 10

kt

oO

O

O

O

O

pr

S&S

UU

MN

Ç

2x10

0.2
0.4

-0.65

-0.3
-0.3

5 x
7X

3xXx10

6x

x

xXx

x

x

x

-2
-4

-
207º-10

10
10

x

x
x

XxX

x

2

-5
-5
-5

10
210

10

5

10”
107º

-5

x

107

x
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4.2 -« Conclusões:

Neste item procuramos firmar a viabilidade dos

métodos e fazer alguns comentários sobre a importância do

estudo efetuado, visando uma implementação mais sofisticada
dos métodos (K,2). Em Davemport [7] vemos que a tendência

atual ê dar mais importância a uma boa implementação, prin-
cipalmente quando tratamos de programas com variação de pas
so e ordem; a maneira de variação do passo e a sensibilida-
de do programa, quanto às dificuldades computacionais, são

essenciais.
Com relação a problemas "stiff", Gear[12,pag.

236) e Lambert [25] citam a falta de um estudo teórico e a

promissora qualidade dos métodos que usam derivadas .Enright

[8] introduziu métodos nesse sentido mas não apresentou um

estudo mais profundo dos mesmos. Neste trabalho procuramos
estudar com detalhes a classe dos métodos (K,2); salienta-
mos os resultados teóricos sobre as principais característi
cas e o estudo algêbrico sobre estabilidade. O estudo teóri
co nos proporcionou uma visão mais crítica sobre o comporta
mento dos métodos, o qual ficou ilustrado nos exemplos exe-
cutados.

De acordo com [9] os métodos BDM, Ks6 (me

todos (K,1) e os mêtodos introduzidos em [8] mostraram-se
bastante bons para problemas "stiff"., Observando os exem>-

plos executados vemos que o mêtodo 2 (método (4,2)) funcio-
nou tão bem, e na grande maioria usou menos avaliações de

f, quanto o método 5, ficando portanto, como conclusão, fir
mada à viabilidade dos métodos (K,£).
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Apesar da constante do erro do método (3,3)
ser menor do que a do método (4,2), tivemos aquele menos

competitivo em problemas com auto-valores próximos do eixo
y. Isto ocorreu principalmente devido a região de estabili-
dade absoluta de tal mêtodo não ser muito adequada. Em ou-
tros exemplos tivemos mais avaliações de f para o método

(3,3) devido a ordem de decaimento deste ser 1 e os proble-
mas serem medianamente "stiff".

Outros fatos que também ficaram ilustrados
nos exemplos foi que a baixa ordem de decaimento e o maior
conhecimento sobre valores da f forneceram melhor solução em

termos de ordem para os problemas fracamente "stiff"; que o

método (5,1) foi melhor em termos de número de avaliações
em problemas y'= f(x,y) , ye R, medianamente "stiff"; que

os métodos funcionam razoavelmente bem para problemas não-
"StIfE" e apenas de maneira razoável (pelo menos com imple-

mentação de passo constante) para problemas cuja solução
apresenta oscilações sem decaimento.

Vemos então que o estudo da estabilidade abso

luta, da estabilidade no infinito, alêm de uma classe de mê

todos é fundamental para Oo propósito de um programa com va-
riação de ordem, onde a escolha do método éê essencial.

O estudo de uma classe ê importante para o ca
so em que se exige alta precisão. Enright et all [9] citam

que à implementação dos mêtodos BDM foi menos competitiva
neste caso. Isto se deve justamente porque os métodos que

compunham o programa eram de ordem baixa.
Salientamos ainda a importância do estudo fei

to para o erro global e assintótico, cujos resultados faci-
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litam o estudo sobre o controle da mudança de passo e or-
dem. Neste estudo os métodos já foram colocados numa forma

que facilita a implementação de variação de passo e ordem.

(olhar Gear [12, cap.9]).
Observemos finalmente que o método  .cíelico

apesar de bom, carece de tais estudos teóricos e portanto
dificulta bastante uma implementação sofisticada.

Através dos fatos teôricos estudados, cujas
relações foram enfatizadas nesses comentários, poderemos,
numa próxima etapa, fornecer uma boa implementação dos mêto
dos (K,2) se adicionarmos certa sensibilidade no programa,

com relação às dificuldades computacionals que surgem: em.

problemas "stiff", em problemas cujas soluções apresentam
oscilações, problemas que apresentam descontinuidade, etc.
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Apêndice - Listagem dos programas usados:

No desenvolvimento do trabalho foram usados

alguns programas. Aqui damos as listagens dos mesmos, colo-
cando-os na ordem em que apareceram.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Programa que calcula os coeficientes de alguns métodos.

Usando um arquivo para os coeficientes, este programa

calcula as ráizes de p(z) e seus módulos.

Programas usados para ilustrar a convergência e estabili
dade,

Programa que auxilia na demonstração do teorema 3.3, cal
culando os coeficientes do polinômio Yí(z)= p(z)/(z2-1).

Programa que calcula os coeficientes do polinômio P(T),
(teorema 3.10).

Programa usado para ilustração do comportamento dos méto
dos (K,2). (capítulo 4).

13
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1) PROGRAMA QUE CALCULA OS COEFICIENTES DE ALGUNS MÉTODOS

ROTINA AUXILIAR

SUBROUTINE DIV(ALFA,BETA,K,L)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,0-Z)
DIMENSION ALFA(21),BETA(S)
T=ALFA (K+1)
DO 10 I=l1,K
ALFA (1) SALFA(1) /T
ALFA (K+1)=1.D+00
DO 20 I=l1,L
BETA (1) =BBETA(I)/T
RETURN
END

CALCULO DO FATORIAL

FUNCTION FAT (MX)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O0-Z)
FAT=1,D+00
DO 10 IL=1,MX
FAT=FAT*IL
RETURN
END

CÁLCULO DOS COEFICIENTES DO METODO (K,L); K<15, L<4

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O0-Z)
DIMENSION ALFA (21), BETA(8)
CALL ASSIGN (5,'LP:t')
DO 100 L=1,4
BETA (L) = (-1.D+00) ** (L+1) /FAT(L)
BR=BETA (L)

DO 100 K=1,15
ALFA (1) = (-1.D+00) * *K*KFLOAT (K) ** (-L)
S=ALFA (1) -K
IF(K .EQ. 2) GO TO 30
IF(K .NE. 1) GO TO 10
ALFA (2) ==ALFA (1)
GO TO 40
DO 20 I=2,K-1
ALFA(I)=(-1.D+00) ** (K-I+1) *FAT(K) / (FAT (I-1) *FAT(K-I+1))/

(K-I1+1.D+00) **L,
S=S+ALFA(I)
CONTINUE
ALFA (K+1) =-S
ALFA (K) =-=K
DO 60 J=l,L-l1
S=0,D+00
DO 50 I=0,K-l
S=S+ (-21.D+00) ** (K-I) * (FAT (K) / (FAT (K-I) *FAT(1)) ) *DFLOAT(K-I)

***(J-L)

2)

BETA (J) = (-1.D+00) ** (3) /FAT(J)*S
S= (-1.D+00) * *L*FAT (K) /FAT (K+L)
CALL DIV(ALFA,BETA,K,L)
WRITE (5, 7T0)K,L,S
FORMAT (/5X, 'K='I13,5X,'L='13,10X,'C(K,L)='G16.9)
WRITE (5,80) (ALFA(I),Ie1,KXK+1)
FORMAT (5X, 'ALFA (1) '/(1X,6G18.9))
WRITE (5,90) (BETA(I),I"1,L)
FORMAT (5X, ' BETA (3) ' /(1X,6G18.9))
BETA (L) =BR
END

PROGRAMA QUE CALCULA O MÓDULO DAS RAÍZES DO POLINÔMIO pí(2z)
ASSOCIADO AO MÉTODO (K,L)

SUBROUTINE ANIKE(J,EPS)

CALCULA AS RAÍZES DE UM POLINÔMIO

COMMON PRA(21), PIA(21), PROD(21), CR(21),
*CI(21),C(21),PRZ (20), PIZ(20), PIQD(21)

LIMIT1=O0
LIMIT2=O0
LIM=500
CTI1= PRA(1)
CT2=PIA (2)
M=J-1
DT=CT]*CT1+CT2º*CT2
IF(M)5,75,5

DO 70 I=1,M
N=J-I+1
Nl=N+1
D=DT*N
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PRIMEIRA APROXIMAÇÃO

IN
10

22

15

PRZ1=- (PIA (2) *CT2+PRA (2) *CTL1) /D
PIZ1=(PRA(2) *CT2-PIA (2) *CT1)/D
CALL VPOLP(PRZ1,PIZl, N)
CI (NL) sSPIQD(1)
CR (N1) =PROD (1)
C (NL) =SQRT (CR (NL) *CRÁNL) +CIT (N1) *CI (N1))
D=5QRT (PROD (N1) *PRQD (N1) +PIQD (N1) *PIQD(N1)

ICIO DO PASSO NORMAL
LIMITISLIMITI+1
IF(LIMITL .LT, LIM)GO TO 193

LIMITI=O
EPS=EPS*10.
WRITE (5,12)EPS
FORMAT (1X, "MODIFICADA A PRECISÃO PARA'GL14.7)
IF(D-EPS) 65,65,15
CALL VDPOP(PRZ1, PIZL,N)
R$5=C (1)
AMIN=(RS/C(N1) ** (1./FLOAT (N))
LeNl
IDF=N-1

:

DO 30 IM=)1,IDF
IDeN)-IM
1F (C(ID)-.0001) 30,30,20

20 Re(RS/C(ID))**(1./FLOAT(ID-1))
IF(AMIN-R) 30,30,25

25 AMINSR

30

35
40

45

IN

50

53

ss
60

65

70

L=ID
CONTINUE

ACLSARGUM(C(RL),CT(1))
ACLe (ACI-ARGUM(CR(L) ,CI(L))+3.1415926) /(1L-1)
PRZ2=AMIN*ÇOS (ACL) +PRZ1
PIZ2=AMIN*SIN(ACL)+PIZL
JL=L-l
IF(AMIN-EPS)65,65,40
CALL VPOLP(PRZ2,PIZ2,N)
RT=SQRT (PROD (NL) *PRQD (N1) +PIQD (NL) *PIQD(NL))
IF(RT-D-EPS)45,45,50
PRZ1=PRZ2
PIZl=PLZ2

De=eRT
GO TO 10

ICIO DO PASSO DE EMERGÊNCIA

LIMIT2=LIMIT2+)
IF(LIMIT2 .LT, LIM) GO TO 53
LIMIT2=O
EPS="EPS*10.
WRITE(5,12)EPS
AMIN=AMIN*,5
AMAX=0,
DO 60 IL=2,JL
Q*C (IL) *AMIN** (IL-1)
IF(Q-AMAX)60,60,55

AMAX=Q
LeIL
CONTINUE
ACL= (ACI -ARGUM (CR(L) , CI (L)) +3.1415926) / (1-1)
PRZ2=AMIN*COS (ACL)+PRZ)
PIZ2=AMIN*SIN(ACL)+PIZ1
GO TO 35
PRZ (1) =PRZ1
PIZ(1)=PIZl
DO 70 K=2,N
PRA (K) =PROD (K)
PIA (K) SPIQD(K)
CONTINUE

CÁLCULO DA ÚLTIMA RAIZ

PRZ (J) == (CT) * PRA (2) +CT2º*PIA (2) ) /DT
PIZ(3)=(CT2*PRA (2) -CT1*PIA(2))/DT
RETURN
END

SUBROUTINE VPOLP (PRX,PIX,N)

CALCULA O VALOR DE UM POLINÔMIO NUM PONTO

80

COMMON PRA(21), PIA(21),PROD(21),CR(21),
*CI (21) ,C(21) ,PRZ (20) , PI2Z (20) , PIQD (21)

DO 80 T=l,N
J I+1
PRQD (J) =PRA (3) +PRX* PROD (1) = PIX* PIQD(I)
PIQD (IJ) =“PIA(J) +PRX*PIOD(I)+PIX*PROD(I)
RETURN
END

E

o

o
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SUBROUTINE VDPOP (PRX,PIX,N)

Cc CALCULA OS COEFICIENTES DE TAYLOR DUM
Cc POLINÔMIO NUM CERTO PONTO

COMMON PRA (21),PIA(21),PROD(21),CR(21),
*CI(21),C(21),PRZ(20),PIZ(20),PIQD(21)

DIMENSION AUX1 (21), AUX2 (21), PRD(21),PID(21)
Nl1=N+]
DO 83 I=2,Nl
AUX1I1 (LI) =PRA(I)
AUX2(I)=PIA(LI)
PRD(I1)=PRQOD(I)
PID(I)=PIQD(I)

83 CONTINUE
CR(1) =PROD(N1)
CT (1) =PIQD(NI)
C (1) =SQRT (CR (1) *CR(1)+CI1 (1) *CI (1))
DO 90 I=2,N

* NISN-I+2
Y DO B5 I=2,NI

PRA (J)=PROD(J)
PIA (J) =PIQD(J)

95 CONTINUE
NID=NI-1
CALL VPOLP (PRX,PIX,NID)
CR(1) =PROD (NI)
CI(I)=PIQD(NI)

C (1) =SORT (CR(I) ºCR(1) CI (1) *CI(1))
90 CONTINUE

DO 95 I=2,N1l
PRA(I)=AUXL(I)
PIA(I)SAUX2(I)
PRQD (1) =PRD(I)
PIQD(I)=PID(I)

95 CONTINUE
RETURN
END

FUNCTION ARGUM(A,B)

Cc CALCULA O ARGUMENTO DE UM NUM.COMPLEXO
c DA FORMA A+IB

IF(A) 120,100,125
100 IF(B) 105,110,115
JOS ARGUM=4,.712389

RETURN
110 ARGUM=O0,.

RETURN
115 ARGUM=1.570796

RETURN
120 ARGUM=3,.1415926+ATAN(B/A)

RETURN
125 IF(B) 130,110,140
130 ARGUN=6.281385+ATAN (B/A)

RETURN
140 ARGUM=ATAN(B/A)

RETURN
END

Cc PROGRAMA PRINCIPAL
DIMENSION DR(20)
COMMON PRA(21),PIA(21),PRQOD(21),CR(21),
*CI(21),C(21),PRZ(20),PI1Z(20) ,PIQOD(21)
CALL ASSIGN (3,'ARQ.DAT')
CALL ASSIGN (5,'LP=')
DO 10 IT=1,152
READ (3,2) O

2 FORMAT(12)
READ (3,3) (PRA(TI),I=1,3+1)

3 FORMAT(4EL4.7)
DO 4 I=1,3+l

4 PIA(I)=O.
EPS=1,0E-06

CALL ANIKE(J,EPS)
DO 5 I=1,3+1
DR(I1)== SORT (PRZ (1) *PRZ (1) +PIZ(1) *PIZ(A))

5 CONTINUE
WRITE(5,6)J

6 FORMAT (1X,' MODULO DAS RAÍZES EM K="'12)
WRITE(5,9) (DR(1),I=el1,0)

9 FORMAT (<JI> (1X,7G16.7/))
10 CONTINUE

END



3) PROGRAMAS PARA ILUSTRAÇÃO DA CONVERGÊNCIA E ESTABILIDADE

Mêtodos:

(4,1) (3,2)
RCL 06 RCL 06
+ +
RCL O5 RCL 05
” n
sTO 06 sTO 06
R/S R/S
RCL 03 (

x RCL 02
1.92 x
- 32.
RCL 02 -
x RCL 01
2.484 x
+ 0.75
RECL Ol +
x RCL 00
64 x
- 1111111,
RCL 00 -
x RCL 07
«12 x
- (
RCL. OS RCL O5
x x
6" 3.6666666
x +
RCL 07 RCL 04
- x
sTO 04 2.
- )

RCL 07 )

a +

R/8S 2.36111131
RCL 06 =
x STO 03
2. -
= RCL 07
-/+ =
INV R/8
Ln RCL 06
sro o7 x
ROL 01 2.
STO 00 =
RCL 02 -/+
sTO Ol INV
RCL 03 Lo x
sro 02 sTO 07
RCL 04 RCL OL

sro 03 STO DO
RST RCL 02

sTO Ol
RCL 03
STO 02

oo rx RSTn
on Yn+s
o2 Tn42
os v oo rr,n+3 oº +os yY n+1nos 02 y05 h nt+2
06 x,

93 Yn43

07 e os nº
08 h

os x,
o7 ei

(2,3)
RCL 06
+
RCL 05

8TO 06
R/S
(
RCL OL

x
2.
RCL 00
x
225
RCL 07
x
(
RCL O5
x

3.8
+
RCL 04
x
3.
+
RCL 03
x
1,3333333
)
)
+

1.875
sTO 02

RCL 09

R/S
RCL 06
x
2.
—-/4+

INV
Ln x
sTO 07
RCL Ol
sTO 06
RCL O2
sTO 01
RST

oo rY

o ryY

o2 Y

o3 nº
os nº
05 nh

o6 x

o7 Tt
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(1,1)
ACL 09
+
RCL 08

sTO 039

R/S
(
RCL O6
x
Ta

RCL. 05
x
10.5
+
RCL 04
x
11.6666667
RCL 03
“x

8.75
+
RCL 02
x
4,2
RCL 0)
x
1.1666667
+
RCL OO

x
1428571
RCL OB

x
2.
x
RCL 10
)

t
2.5928571
sTO 07

RCL 10
nn

R/S
RCL 09
x
2.
"
-+
INV
Ln x
8TO 10
RCL Ol
STO 00
RCL 02
sTO 01
RCL 03
STO 02
RCL 04
sTO 03
RCL 05
STO 04
RCL 06
STO O5
RCL 07
STO 06
RST

oo

ol
o2
o3
04

os
o6

07

oê
os

>

n+1
n+2
n+3
n+àá

n+5
n+6

n+7

E

NS

<<

<€

é

<<

<<

x

é
x

”
30 ex

(TI - SB)

(5,3) (10,1)
RCL 09 RCL 12
+ ++

RCL O6 RCL 11
o” no

STO 09 sTO 12
R/S R/S
( (
RCL 04 RCL 09
x x
5. 10.
RCL 03 RCL O8
x x
1.25 22.5
+ +
RCL 02 RCL 07
x x
3703704 4o.
RCL Ol RCL 06
x x
078125 52.5
+ + '

RCL 00 RCL OS5

x x
. 008 50.4
RCL 10 RCL O4

x x
( 35.
RCL O6 +
x RCL 03
6.6772222 x
+ 17.1428571
RCL 07 -
x RCL 02
4. 5666668 x
+ 5,625
RCL 08 3
x RCL Ol
1,3333336 x
) 1.111)
) -
: RCL OO

4.0502454 x
" 0.1
STO O5 -
- RCL 11
RCL 10 x
= 2.
R/S x
RCL 09 RCL 13
x )

2. 2

e 2.9289682
=+ FE

INV STO 10
Ln x RCL 13
sTO 10 a
RCL Ol R/S
STO 00 RCL 12
RCL 02 x
STO 01 2.
RCL 03 e
STO 02 -/+
RCL 04 INV
STO 03 Ln x
RCL 05 STO 13
STO 04 RCL Ol
RST STO 00

RCL 02
sTO 01
RCL 03

oo, STO 02
RCL 042 Cn STO 03

o2 x RCL O5

SAL, STO 04
n+3 RCL 0O6

04 Ya STO O5

os v RCL 0?
n+5 STO 06

06 h RCL 08
2 sTO 07o7 bh RCL 09

o8 hn STO OB

RCL 10o x STO 09
10 e RST

10 Yn+10
n"

2 ox,

13 e

(8,3)
RCL 32
+
RCL 09

sTO 12
RS
(
RCL 07
x
8

RCL 06
x
3.5
+
RCL OS
x
2.074074
RCL 04
x
1.09375
+
RCL 03
x
448
RCL 02x
1296296

+
RCL Ol
x
. 0233236

RCL OO

x
. 0019531

RCL 13
x
(
RCL 09
x
8,9141694
+
RCL 10
x
5.4357144
+
RCL 11
x
1.3333336
)
+

8TO 08

RCL 13
=
R/S
RCL 12
x
2.

-/+
INV
Ln x
sTO 13
RCL Ol
STO 00
RCL 02
STO Ol
RCL 03
STO 02
RCL 04
STO 03
RCL OS5

STO 04
RCL 06
STO 05
RCL 07
STO 06
RCL OB

STO 07
RST

o8
o9 h

10 h

1 h
12 x

13 entr
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4) PROGRAMA QUE AUXILIA NA DEMONSTRAÇÃO DO TEOR. 3.3;
CALCULA OS COEFICIENTES DO POLINÔMIO Yí(zZ)= p(zZ)/(2-1)

CÁLCULO DO NÚMERO BINOMIAL (COMBINAÇÕES DE Ml TOMADOS A M2)

FUNCTION BIN(ML,M2)
BIN=1,
IF(M2 .EQ. O)RETURN
Sl=l,
DO 1 I=0,M2-1
Si1=S51* (Ml-1)
S2=1,.
DO 5 J=1,M2
Ssa=82*]

CONTINUE
BIN=S1/S2
RETURN
END

PROGRAMA PRINCIPAL

DIMENSION A(30)
CALL ASSIGN (5,'LP:')
DO 25 K=1,4
Kl=K-1
N=K/2
DO 15 I=N,Kl
s=0o,
DO 10 J=0,1
S=S+(=1) ** (IT-J+2) *BIN(K,I)/(K-J)
A(T+1)=S
WRITE(5,20) (A(I+1),IeN,Kl)
FORMAT (/2X,7 (EL4.7,2X))
CONTINUE
DO 40 L=2,8
NIS2*L+1
N2eNI+1
DO 40 K=Nl,N2
Kl=Kk-)
NeK/2
DO 35 I=N,Kl
s=0,
DO 30 J=0,1
TeX-J
S=S+ (=1) ** (T-J4+2) *BIN(K,J)/T**L
A(I+1)=S
WRITE(5,20) (A(I+1) , I=N,Kl)

CONTINUE
END

5) PROGRAMA QUE CALCULA OS COEFICIENTES DO POLINÔMIO P(1),
AUXILIANDO NA DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA 3.10

CÁLCULO DO NUMERO BINOMIAL (COMBINAÇÕES DE MI TOMADOS A NI)

FUNCTION BIN(MI,NI)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
FATI=1.
FAT2=),
IF(MI .EQ. O .OR. NI .EQ. O ) GO TO 20
DO 10 I=1, NI
FATI=FATII
FAT2=FAT2* (MI-I+1)

CONTINUE
BIN=FAT2/FATL

RETURN
END

O PROGRAMA GERA OS COEFICIENTES DO POLINÔMIO P(X) DEFINIDO
NO TEOREMA 3.10 PARA L<8 E K<s 1,5(L+1)

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-2)
DIMENSION C(13)
CALL ASSIGN (1,'LP:')
DO 170L=1,?
KI=1,5*(L+1)
DO 170K=2,KI
DO 10I=1,K
C(1)=0.
CONTINUE
DO 140J=0,K-1
IU= (K=-1-5)/2
CO=BIN(K,J) * (FLOAT (K-J) ) ** (-L)
DO 140N=0,JI
CI sSBIN(JI,N)
DO 140IT=0,IU
KMJ=eK-J
IT2=2*1IT+1

C2=BIN(KMJI,1T2)
KMJI=KMJI=1-2ºIT

DO 140M=0,KMJ
CI=BIN(KMI,M) *(-4) **1T
SeCOtrCL*IC2*CI
IND =N+M+IT+]

GO TO (20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130), IND



20

30

40

so
60

70

8o

so
100

110

120

130
240

150

160
170

140

CU) =C(1)+S
GO TO 140
C(2)=C(2)+S
GO TO 140
C(3)=C(3)+S
GO TO 140
C(4)=C(4)4S
GO TO 140
CI5)=C(5)45
GO TO 3140
C(6)=C(6)+S
GO TO 140
CII)C(7)+4S

GO TO 140
C(8)=C(8)+4S
GO TO 340
C1(9)=C(9)+S
GO TO 140
C(10)=C(10)+S
GO TO 140
C11)=C(11)+S

GO TO 140
C(12)=C(12)+S
CONTINUE
WRITE (1,150)
FORMAT (1X)
WRITE (1,160) (C(1),I=l,K)
FORMAT (2X,6G18.9) '

CONTINUE
STOP
END
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6) PROGRAMA USADO PARA ILUSTRAÇÃO (MÉTODOS DO CAP. 4)

Cc PRODUTO DE 2 MATRIZES

SUBROUTINE PRODM(A,B,Ç,N) '

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DIMENSION A(4,4),B(4,4),C(4,4)
DO 2 J=l,N
DO 2 I=l,N
s=0.
DO 1 K=1,N
S=S+A(J,K) *B(K,1I)
C(I,1)=S
RETURN
END

o

do

Cc PRODUTO DE MATRIZ POR VETOR

SUBROUTINE PRODV(A,V,UPLA,N)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,0-2)
DIMENSION A(4,4),V(4),UPLA(4) '

DO 2 I=l,N
s=0,
DO 1 Jj=1,N

1 S=S+A(1,I) *V(I)
2 UPLA(1)*S

RETURN
END

[ O PROBLEMA (Y'=F)

SUBROUTINE YDI(T,Y,YD)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DIMENSION Y(4),YD(4)
YD(1)=-2000.*Y(1)+999.75*Y(2)+1000.25

YD(2)=Y(1)-Y(2)
RETURN
END

[e A DERIVADA (Y''=F')
SUBROUTINE YD2(T,Y,YD,Y2D)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O0-2)
DIMENSION Y(4),YD(4),Y2D(4)
Y2D(1)=-2000.*YD(1)+999.75*YD(2)
Y2D(2)=YD(1)-YD(2)

RETURN
END

Cc A 2. DERIVADA (Y"''=sF'!')
SUBROUTINE YD3(T,Y,YD,Y2D,Y3D)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O0-Z)
DIMENSION Y(4),YD(4),Y2D(4),Y3D(4)
Y3D(1)=(2000,*2000.+999,.75) *YD(1)-2001.*999.75*YD(2)

Y3D(2)=-2001.*YD(1)+1000.75*YD(2)
RETURN -

END

Cc A "JACOBIANA" bDF/DY

SUBROUTINE FJAC(T,Y,FJ)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-2)
DIMENSION Y(4),FJI(4,4)
FJ (1,1) =-2000,
FI (1,2)=999.175
FJ(2,1)=l.
FJ (2,2) =-1.
RETURN
END

Cc DECOMPOSIÇÃO D'UMA MATRIZ COM PIVOTAMENTO PARCIAL

SUBROUTINE UEC(N,A,IP,IER)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DIMENSION A(4,4),IP(4)
IER=O
IP(N)=l
IF(N.EQ.1) GO TO 70
NMl=N-1
DO 60 K=1,NMl
KPl=sK+]
MEX
DO 10 I=KPl,N



10

20

30

40
so
60
70

8o

10
20

30
40
so

Cc

15
20

142

IF(ABS(A(I,K)). GT. ABS (A(M,K))) Mal
IP(K)=M
TLEALM,K)
IP(M.EQ.K) GO TO 20 +

IP(N)=-IP(N)
AIM,K)=A(K,K)
AIK,K)=TZ
IFI(TZ.EQ.0.) GO TO 80 -

T25),/TZ
DO 30 I=KPA,N
A(T,K)==A(1,K) *TZ

DO 50 J=KPL,N
TZ=A(N,J)
A(M,I)eA(K,O)

A(K,JI)=TZ
IF(TLZ.EQ.O0.) GO TO 50

DO 40 I=KPl,N
A(I,I)=A(L,I)+tA(I,K)*TZ
CONTINUE
CONTINUE

K=N
IF(A(N,N).EQ.O0,) GO TO 80

RETURN
IER=K
IP(N)=O
RETURN
END

RESOLVE UM SISTEMA LINEAR USANDO A MATRIZ DECOMPOSTA

SUBROUTINE SOL(N,A,B,IP)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O0-Z)
DIMENSION A(4,4),B(4),IP(4)
IF(N.EQ.1) GO TO 50
NMl=N-1
DO 20 K=1,NMl
KPleK+1
M2eIP(K)
TL=B(M)
B(M)=B(K)

B(K) =T2
DO 10 I=KP1,N

BILI)=eB(I)H+A(1,K)*TZ
CONTINUE

DO 40 KB=1,NM1
KMl =N-KB
K=KXMl+]
BI(K)=B(X) /A(K,K)
T2=-B(K)
DO 30 I=1,KMl
B(1)=B(I)+A(I,K)*TZ
CONTINUE
B(1)=B(1)/A(1,1)

RETURN
END

MÉTODO (5,1)

Ns

SUBKOUTINE FORMLI (T,VLI,Y,Yb,FJI,MYDI,NI,N,H)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-l1,0-2)
DIMENSION Vl1(4,5),Y(4),YD(4) ,WORQ(4),Wi4,4),B(4)
« V(4),FIÇ4,4),IP(4),TRAB(A,4)
M=O
DO 2 I=l1,N
WiI,I)= 1.-.437956204 *H*FIJ (1,I)+M

WORQ(I1)=Y(T1)
DO 2 J=l,N
IF(T.EQ.J) GO TO 2
WiT,3I)=-.437956204*H*FI(1,I)

CONTINUE
IF(M.EQ.1) GO TO 20
DO 15 I=l1,N
DO 15 J=i,N
TRAB(I,3I)=W(1,9)

CALL DEC(N,W,IP,IER)
IF(IER.EQ.ÃO) GO TO 4
M=l
GO TO 1
CALL YDl (T,WORQ,YD)
MYDl =MYD1+1
CALL PRODV(TRAB,WORQ,V,N)
DO 5 I=l1,N
B(1) =V(1) -WORQO (1) +2.18978102*V1 (1,5) -2.18978102*V1(1,4)+

1.459685401ºV1(1,3)-.547445255*V1(1,2)+.675912409D-01*V1(1,1)+
437956204 *H*YD(T)
CALL SOL(N,W,B,I1P)
Nl=NI+Ll
DO 6 I=l1,N
IF(ABS(B(1) “HNORQ(1)) .GT. 1.0D-06) GO TO 9
CONTINUE

DO 8 I=l,N
DO 7 J=l1,4
VI (1,39) =sVI (1,0+1)
VI (1,5) =B(I)
RETURN
DO 10 I=l,Nh
WORQ(I)=B(I)
GO TO 4
END
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Cc MÉTODO (4,2)

15
20

Nm

SUBROUTINE FORM2 (T,V2,Y,YD,FJ,F23I,Y2D,MYD2,MY2D1,N2,N,H)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-2Z)
DIMENSION V2(4,4),Y(4),YD(4),Y2D(4),W(4,4),B(4),IP(4),
WORQ (4) ,TRAB(4,4),V(4),FI(4,4),F23I(4,4)
M=O
CALL PRODM(IFJ,FJ,F2I,N)
DO 2 I=l,N '

WII,I)=1.,-.722689)566*H*FI(1,1)+,.173493976*H*H*F2I(1,1)+M
WORQ (1) =Y (TI)
DO 2 J=l,N
IF(I.EQ.J) GO TO 2

WIT,J)=-.722891566*Hº*FI(1,I)+4+.173493976*H*NºF2I(1,I)
CONTINUE
IF(M.EQ.1) GO TO 20

DO 15 Inl,NkN
DO 15 J=1,N
TRAB(T,J)=W(1,0)

CALL DEC(N,W,IP,IER)
IF(IER.EQ.O0) GO TO 3

M=)
GO TOl
CALL YD1(T,WORQ,YD)
MYD2=MYD2+1

CALL YD2(T,WORQ,YD,Y2D)
MY2D] =MY 2D1+1
CALL PRODV(TRAB,WORQ,V,N)
DO 4 I=)l,N
B(I)=sV(1) -WORQ(1)+1.38795181*V2(1,4)-.520481928*V2(1,3)+
-2154216867ºV2(1,2)-.021686747*V2(1,1)+.72289)566*H*YD(1)-

«173493976*H*H*Y2D(I)
CALL SOL(N,W,B,IP)
N2=N2+1
DO 6 I=1,N '

IF(ABS(B(I)-WORQ(I)) .GT. 1.0D-06) GO TO 9
CONTINUE
DO 8 Iel,N
DO 7 J=l,3
V2 (1,3) =V2(1,9+1)
V2(1,4)=B(I)
RETURN
DO 10 I=l,N
WORQ (1) =B(I)
GO TO 3
END

Cc MÉTODO (3,3)

15
20

Ne

—o

oo

SUBROUTINE FORM3(T,V3,Y,YD,Y2D,FJ,F2J3,MYD3,MY2D2,MY3D,N3,N,H)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,0-2)
DIMENSION V3(4,3),Y(4),YD(4),Y2D(4),Y3D(4) ,WORQ(4),IP(4),V(4),
B(4), TRAB(A,4) ,W(4,4) ,FI(4,4),F23I(4,4),F30(4,4)
MO
CALL PRODH(FJ,F23I,F33,N)
DO 2 I=1,N
W(TI,I)=1.-H*.886956522*FJ (1,1) +.344347826*R*H*F2I(1,1)-
. 626086957D-01*N*N*H*FIJII,I)A+M
WORQ (1) =Y (1)
DO 2 J=1,N
IF(I .EQ. J) GO TO 2

W(I,J)=-.8B6956522ºH*FI (1,9) +. 34434 7826*H*H* FIT (1,J)-
. 626086957D-0)1*H*H*H*F3IJ (1,0)
CONTINUE
IF(M,.EQ.1) GO TO 20
DO 15 I=1,N
DO 15 J=l,N
TRAB(1,I)=W(I,J)
CALL DEC(N,W,IP,IJER)
IF(IER .EQ. 0) GO TO 3
M=1
GO TO |
CALL YDI (T,WORQ,YD)
MYD3=MYD3+1
CALL YD2(T,WORQ,YD,Y2D)
MY2D2=MY2D2+]1

CALL YD3(T,WORQ,YD,Y2D,Y3D)
MY 3ID=MY 3D+]
CALL PRODV(TRAD,WORQ, V,N)
DO 4 I=1,N
B(I)=V(I)-WORQ(I1)+1.12695652*V3(1,3)-.140869565*VI(1,2)+

«139130435D-01*V3(1,1)+.886956522*H*YD(I)=.344347826*H*H*Y2D(1)+
« 626086957D-01*H*1Hº*H*YID(I)
CALL SOL(N,W,B,IP)
NJ=N3+41
DO 5 I=1,N
IF(ABS(B(I)-WORO(I)) .GT. 1.0E-06) GO TO 8

CONTINUE
DO 7 I=1,N
DO 6 J=1,2
VI (1,3) =V3(1,JI+1)

V3(1,3)=B(I)
RETURN
DO 9 I=)1,h
WORQ (1) =B(1)
GO TO 3
END
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MÉTODO COMPOSTO, 1 COMPONENTE

1

1
2

1

SUBROUTINE FORM4) (T,V4,YV4A,Y,YD,FI,MYD4A,NA,N,H)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DIMENSION V4(4,3),YV4(4,3),Y(4),YD(4),WORQO(4),IP(4),V(4) WI4,4],
FI (4,4) ,TRAB(4,4) ,B(4)
Meo
DO 2 Iel,N
WiI,I)=l1.-H*.335166667*FI(1,I)+M

WORQ (1) =Y (1)
DO 2 J=l,N
1F(I .EQ. JI) GO TO 2
WÍII,J)=-H*,335166667ºFI(1,I)

CONTINUE
IFI(M.EQ.1) GO TO 20
DO 15 I=l,N
DO 15 Jal,N
TRAB(1,3)=eW(I,J)

CALL DEC(N,W,IP,IER)
IF(IER .EQ. O) GO TO 4

ES
GO TO 1
CALL YDlI (T,WORQ,YD)
MYD4=MYD4+]1
CALL PRODV(TRAB,WORQO,V,N)
DO 5 I=1,N
B(1)=V(I) -WORQ(E)4.375"V4(1,3)4956*V4 (1,2) =-.33]ºV4 (1,1)+
H?* (.335166667*ºYD(I)+1.19916667*YV4 (1,3) -.131833333*YVA(1,2)-

0.1085*YV4 (1,1))
CALL SOL(N,W,B,IP)
N4=N4+]1

DO 6 Iel,N
IFI(ABS (B(I) -WORQ(1)) .GT. 1.0E-06) GO TO 9
CONTINUE
CALL YDI(T,B,YD)
MYD4=MYD4+1

DO 8 I=),N
DO 7 J=el,2
V4(1,I)=V4(1,I+1)

YV4A (1,3) =YV4 (1,41)
V4 (1,3) =B(T)
YV4 (1,3) =YD(T)
CONTINUE
RETURN
DO 10 I=1,N
WORQ (1) =B(I)
GO TO 4
END

2 COMPONENTE

SUBROUTINE FORM42(T,V4,YV4,Y,YD,FJ,MYDA,NA,N,H)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O0-2)
DIMENSION V4(4,3),YV4(4,3),Y(4),YD(4) ,WORQ(4),V(4),B(4),IP(4),
W(4,4),TRAB(4,4),FI(4,4)

M=O
DO 2 I=)l,N
WII,I)=].-.431791667*HºFI(I1,1)+M

WORQ (1) =Y (TI)
DO 2 J=l1,N
1F( 1 .EQ. JI) GO TO 2

W[I,J)==.43179)667*ºHN*FI(1,3)
CONTINUE
IF(N.EQ.1) GO TO 20
DO 15 I=l,N
DO 15 J=)l,N
TRAB(I,J)=W(1,0I)

CALL DEC(N,W,IP,IER)
IF(IER .EQ. O) GO TO 4

nel
GO TO 1
CALL YDl (T,WORQ,YD)
MYD4=MYD4+1
CALL PRODV(TRAB,WORQO, V,N)
DO 5 Isl,N
B(1) =V(1) -WORQ (1) +2.659º*V4 (1,3)-1.363*V4(1,2)-.296*V4(1,1)+

1H? (431791667 *YD(1)-.452916667D-0)1*YV4 (1,3) -1,34129167*YV4(1,2)-
2 « 208333333D-03*YV4(1,1))

CALL SOL(N,W,B,IP)
NÁ=N44)]

DO 6 I=1,N
IF(ABS(B(I)-WORQ(I)) .GT. 1.0E-06) GO TO 9

CONTINUE
CALL YDI(T,B,YD)
MYD4&=MYD4+1
DO B I=1,N
DO 7 J=1,2
V4 (1,3) =V4 (1,341)
YVA(I,I)=YVA (1,3+1)
V4(1,3) =B(TI)
YV4 (1,3) =YD(I)
RETURN
DO 10 I=1,N
WORQ (1) =B(I)
GO TO 4
END
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3 COMPONENTE ,

SUBROUTINE FORM43(T,V4,YV4,Y,YD,FJI,MYDA,N4,N,H)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DIMENSION V4(4,3),YV4(4,3),Y(4),YD(4),VI4),DB(4),1IP(4), WORQO (4),
FI(4,4) ,TRAB(4,4) ,W(4,4)
Mo
DO 2 I=1,N
WII,1)=1.-H*56629]667*FI(1,1)+M

WORQ (1) =Y(1)
DO 2 J=1,N
IF(I .EQ. 3) GO TO 2

WIT,I) =-H*.566291667*FI(1,I)
CONTINUE
IF(M.EQ.1) GO TO 20

DO 15 I=l1,N
DO 15 J=l,N
TRAB(1,JI)=W(1,3)
CALL DEC(N,W,IP,IER)
IF(IER .EQ. 0) GO TO 4

Mel
GO TO 1
CALL YDl (T,WORQ,YD)
MYD4=MYD4+]1
CALL PRODV(TRAB,WORQ,V,N)
DO 5 I=l,N
B(1)=V(I1) -WORQ (1) +4.16003898*V4 (1,3) -4.591*V4(1,2)+1.43096102
*VA(1,1)+H*(. 566291667 *YD(1)- 1.21813799*YV4 (1,3) -.787176979*%
YV4(1,2)+.709945339*YV4 (1,1))

CALL SOL(N,W,B,IP)
N4=N4+1
DO 6 I=l,N '

IF(ABS (B(I)-WORQ(I)) .GT. 1.0E-06) GO TO 9
CONTINUE

CALL YDI(T,B,YD)
MYD4=MYD4+]

DO 8 I=l,N
DO 7 J=1,2
V4 (1,3) =V4(1,I+1)
YV4 (1,JI)=YV4A(1,9+1)
V4(1,3) =B(I)
YV4 (1,3) =YD(I)
RETURN
DO 10 I=l1,N
WORQ (1) =B(I)
GO TO 4
END

MÉTODO DE ENRIGHT

SUBROUTINE FORMS (T,V5,YV5,Y,YD,Y2D,MYD5,FJ,F2JI,MY2D3,N5,N,H)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DIMENSION V5(4,1),YV5(4,3),Y(4),YD(4),Y2D(4),V(4),B(4),IP(4),
ORO (4) ,TRAB(4,4),FJ (4,4) ,F23 (4,4) ,W(4,4)
DO 2 I=l,N

WII,I)el.-H*(.568518519*FI(1,1)-.105555556*H*F2I (1,1) )+M
WORQ(I)=Y(I)
DO 2 J=1,N
IF(I .EQ. 3) CO TO 2

W(1,3I)=-H*(,568518519*FI(1,3)-.10555555S6*H?F2I(1,I))
CONTINUE
IFIM.EQ.1) GO TO 20

DO 15 I=),N
DO 15 J=l,N
TRAB (1,39) =W(1,J)
CALL DEC(N,W,IP,IER)
IF(IER .EQ. O) GO TO 4

M=1
GO TO 1
CALL YDl (T,WORQ,YD)
MYD5=MYD5+1
CALL YD21(T,WORO,YD,Y2D)
MY2D3=MY2D3+1

CALL PRODV(TRAB,WORQ, V,N)
DO 5 I=l,N
B(1)=V(I1)-WORQ(I1)+V5(1,1)+H* (.568518519*YD(1)+0,475*YV5(1,3)-
. OS*YV5(1,2)+.64814814BD-02*YV5(1,1))-
105555556 *H*H8*Y2D(I)
CALL SOL(N,W,B,IP)
N5=N5+1
DO 6 I=)l1,N '

IF(ABS(B(I)-WORQ(I)) .GT. 1.0E-06) GO TO 9
CONTINUE
CALL YDI(T,B,YD)
MYD5=MYD5+]1
DO 8 I=1,N
DO 7 J=1,2
YVS5(1,I) =YV5(1,3+1)
YVS(1,3) =YD(I)
VS(I,1)=B(I)
RETURN
DO 10 I-1,N
WORQO(I)=B(I)
GO TO 4
END
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SUBROUTINE RKF45(F,NEQN,Y,T,TOUT, RELERR, ABSERR, IFLAG, WORK, IWORK)

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O0-Z)
DIMENSION IWORK(5),WORK(1),Y(NEQN)
EXTERNAL F
KIM=NEQN+1
KleKiM+1
K2=K)4NEQN
KI=K2+NEQN
K4=K3+NEQN
K5=X44NEQN
K6=K5+NEQN

CALL RKFS(F,NEQN,Y,T,TOUT,RELERR, ABSERR, TFLAG, WORK (1) ,WORK(KIM),
1 WORK (K1) , WORK (K2) , WORK (K3) , WORK (K4),WORK(K5) ,WORK(X6),
2 WORK (K6+1) , INORK(1),IWORK12),IWORK(3),IWORK(4),IWORK(5))

RETURN
END
SUBROUTINE RKFS(F,NEQN,Y,T,TOUT, RELERR, ABSERR, IFLAG, YP, H, F1,F2,F3,

F4 , F5,SAVRE, SAVAE,NFE, KOP, INIT,JFLAG, KFLAG)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)

DIMENSION Y(NEQN),YP(NEQN),F1(NEQN),F2(NEQN),F3(NEQN) ,F4 (NEQN)
1,F5 (NEON)

LOGICAL HFAILD,OUTPUT
EXTERNAL F
DATA REMIN/1.E-12/
DATA MAXNFE/3000/
IF (NEQN .LT. 1) GO TO 10
IF ((RELERR .LT. 0.0) .OR. (ABSERR .LT. 0.0)) GO TO 10
MFLAG=IABS (IFLAG)
IF ((MFLAG .EQ. O) .OR. (MFLAG .GT. 8)) GO TO 10
IF (MFLAG .NE. 1) GO TO 20
EPS = 1.0
EPS = EPS/2.0
EPSP1 = EPS + 1.0
1F (EPSPl .GT. 1.0) GO TO 5
UV26 = 26,0*EPS
GO TO 50
IFLAG=8B
RETURN
IF ((T .EQ. TOUT) .AND. (KFLAG .NE. 3)) GO TO 10
IF (MFLAG .NE. 2) GO TO 25
IF ((KFLAG .EQ. 3) .OR. (INIT .EQ. O0)) GO TO 45
IF (KFLAG .EQ. 4) GO TO 40
IF ((KFLAG .EQ. 5) .AND. (ABSERR .EQ. 0.0)) GO TO 30
IF ((KFLAG .EQ. 6) .AND. (RELERR .LE. SAVRE) .AND.

1 (ABSERR .LE. SAVAE)) GO TO 30
GO TO 50
IF (IFLAG .EQ. 3) GO TO 45
IF (IFLAG .EQ. 4) GO TO 40
IF ((IFLAG .EO. 5) .AND. (ABSERR .,GT. 0.0)) GO TO 45
STOP
NFE=O0

IF (MFLAG .EQ. 2) GO TO 50
IFLAG=JFLAG
IF (XKFLAG .EQ. 3) MFLAG=IABS(IFLAG)
JFLAG=IFLAG
KFLAG=0O
SAVRE=RELERR
SAVAE=ABSERR
RER=2.0*EPS+REMIN

IF (RELERR .GE. RER) GO TO 55
RELERR=RER

IFLAG=3
KFLAG=3
RETURN
DT=TOUT-T
IF (MFLAG .EQ. 1) GO TO 60
IF (INIT .EQ. O) GO TO 65
GO TO 8O
INIT=0O0
KOP=0
A=T
CALL F(A,Y,YP)
NFE=)
IF(T .NE. TOUT) GO TO 65
IFLAG=2
RETURN
INIT=1
NH=DABS (DT)
TOLN=0,
DO 70 K=1,NEQN

TOL=RELERR*DABS (Y (K) ) + ABSERR
IF (TOL .LE. O.) GO TO 70

TOLN=TOL
YPK=DABS (YP (K))
IF (YPK*H**5 .GT, TOL) H=(TOL/YPK)**0,2
CONTINUE
IF (TOLN .LE. 0.0) H=0.0
N=DMAX] (H,U26* DMAX1 (DABS(T) , DABS (DT) ))
JFLAG=IS1GN(2,IFLAG)
H=DSIGN(H,DT)
IF (DABS(H) .GE., 2.0*DABS(DT)) KOP=KOP+1
IF (KOP .NE. 100) GO TO 85
KOP=0
IFLAG=7
RETURN
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85 IF(DABS(DT) .GT. U26*DABS(T)) GO TO 95
DO 90 K=1,NEON ,

90 YUIK)=Y(K)+DT*YP(K)
A=TOUT
CALL F(A,Y,YP)
NFE=NFE+]
GO TO 300

95 OUTPUT= .FALSE.
SCALE=2.0/RELERR

AE=SCALE*ABSERR
100 HFAILD= .FALSE.

HMIN=U26 *DABS (T)

DT=TOUT-T
IF (DABS(DT) .GE. 2.0ºDABS(H)) GO TO 200
IF (DABS(DT) .GT. DABS(H)) GO TO 150
OUTPUT= TRUE,
H=DT
GO TO 200

150 H=0,5*DT
200 IF(NFE .LE. MAXNFE) GO TO 220

IFLAG=4
KFLAG=4
RETURN

220 CALL FEHL(F,NEQN,Y,T,H,YP,FLI,F2,F3I,FA,F5,FL)
NFE=NFE+5
EEOET=0.0

DO 250 K=1,NEQN
ET=DABS (Y (K) ) +DABS (FI (K) ) +AE

IF (ET .GT. 0.0) GO TO 240
IFLAGSS
RETURN

240 EE=DABS((-2090.0*YP(K)+(21970.0*F3(K)-15048,0*F4(K)))+
1 (22528. 0*F2(K)-27360.0*F5(K)))

250 ELEOET=DMAX] (EEOET,EE/ET)
ESTTOL=*DABS (H) *EEOET*SCALE/752400,0
IF (ESTTOL .LE. 1.0) GO TO 260
HFAILD= .TRUE.
OUTPUT= .FALSE.
S=O0,.1
IF (ESTTOL .LT, 59049,0) S=0.9/ESTTOL**0,2
HeS*H
IF(IDABS(H) .GT. HMIN) GO TO 200
IFLAG=6
KFLAG=6
RETURN

260 T=T+H
DO 270 K=1,NEQN

270 Y(K)=FL(K)
Aa=T
CALL F(A,Y,XYP)
NFE=NFE+]
S=5.0
IF (ESTTOL .GT. 1.889568E-4) S=0.9/ESTTOL**0,2
IF(HFAILD) S=DMINI(S,1.0D+00)
H=SIGN(DMAX] (S*DABS (H) ,HMIN),H)
IF (OUTPUT) GO TO 300
IF (IFLAG .GT. O) GO TO 100
IFLAG=-2
RETURN

300 T=TOUT
IFLAG=2
RETURN
END

SUBROUTINE FENL(F,NEQN,Y,T,H,YP,F1,F2,F3,F4,F5,S)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-2)

DIMENSION YNEQN),YP(NEQN),Fl (NEQN),F2(NEQN),
1 F3(NEQN) ,F4 (NEQN) , F5 (NEQN) ,S (NEQN)

CH=H/4,0
DO 221 K=1,NEQN

221 FS(K)=eY(K)+CH*YP(K)
CALL F(T+YCH,F5,Fl)
CH=3,0*H/32.0

DO 222 K=)1,NEQN
222 FS5S(K)SY(K)+CH*(YP(K)+3.0*F1(K))

CALL F(T+3.0*H/8.0,F5,F2)
CH=H/2197.0
DO 223 K=1,NEQN

223 F5(K)=sY(K)+CH*(1932.0*YP(K)+(7296.0*F2(K)-7200.0*FL(K)))
CALL F(T+12.0*H/13.0,F5,F3)
CH=H/4104,0
DO 224 K=1,NEQN :

224 F5S(K)=Y(K)+CH*((B341.0*YP(K)-B845,0*FI3(K))+
1 (29440, 0*F2(K)-32832.0*F1(I)))

CALL F(T+H,F5,F4)
CH=H/20520,.0
DO 225 K=1,NEQN

225 FI(K)=eY(K)+CH*((-6080.0*YP(K)+(9295.0*FI(K)-
1 5643.0*F4(K)))+(41040.0*F] (K) -26352,0*F2(K)))

CALL Fi(T+H/2.0,F1,F5)
CH=H/7T61B050.0

DO 230 K=1,NEQN
230 SU(K)=Y(K)+CH*((902880.0*YP(K)+(3855735.,0*F3(K)-

1 1371249.,0*F4(K)) )+ (3953664. 0*F2(K)+
2 277020.0*FS(K) ))

RETURN
END
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PROGRAMA PRINCIPAL

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
EXTERNAL YDl

DIMENSION Y (4) ,WORK(27),INORK(5),V1(4,5),V204,4),V3(4,3) ,V4 (4,3)
1,FJ (4,4) ,V504,1),YV504,3) ,YV4A (4,3) ,YD(4),Y2D(4),F23 (4,4)

3999

9998

10

90

100

105

115

120

30

4o

50

60

70

80

31
41
pó
81

CALL ASSIGN (6,'LP:')
CALL ASSIGN (1,'COMES.DAT')
READ(1,1) NEQN,H
FORMAT (12/F9.4)

N=NEOQON

READ(1,2) T, (YV(TY),IY=1,N)
FORMAT (<N+1> (F14.7))
WRITE (6,9999) NEON, H

FORMAT ( *' ORDEM E H LIDOS 'T4,F14.7)
WRITE(6,9998)T, (Y(1Y),IYº1,N)

FORMAT (' T E VALORES INICIAIS *<N+1> (F14.7))
DO 5 I=l,N
VIÇI,1)=Y(T1)
RELERR = 0.0D-7

ABSERR = 1,0D-8
TFINAL = 10.
TPRINT = H

IFLAG = 1
TOUT e T

NiI=1
N241
NI)
N4=)
N5=)
MYDl=)
HMYD2=1

MY2Dl=)
MYDJIel
MY2D2=]
MY 3D=),
MYD4=)
MYD5=1
MY2D3=1l

ITEST=L
I1IT2=1
IFI(T .GT. 10.) GO TO 170
CALL RKF45(YD),NEQN,Y,T,TOUT, RELERR, ABSERR, IFLAG, WORK, INORK)

GO TO (860,90,30,40,50,60,70,80), IFLAG
WRITE (6,31) T, RELERR, ABSERR

GO TO 10
WRITE(6,41)
GO TO 10
ABSERR = 1,0E-9
WRITE(6,31)T,RELERR, ABSERR

GO TO 10
RELERR = 10.0*RELERR
WRITE(6,31)T, RELERR, ABSERR

IFLAG = 2
GO TO 10
WRITE(6,71)
IFLAG = 2
GO TO 10
WRITE(6,61)
STOP
FORMAT (17li TOLERANCES RESET, 3E12,3)
FORMAT (11H MANY STEPS)
FORMAT (12H MUCH OUTPUT)
FORMAT ()4H IMPROPER CALL)

TOUT=T+TPRINT
GO TO (100,110,120,130,140),1TEST
DO 105 1=1,N
VI (1,2) =Y(I)
V2(1,1)=Y(I)

CONTINUE
ITEST=2
GO TO 10
CALL YDI(T,Y,YD)
DO 115 I=1,N
TISY(I)
T2=YD(I)
VI (1,3)=TL
V2(1,2)=T1
V3II,1)=TL
V4 (1,1) eTL
YV5(1,1)=T2

YV4 (1,1) =T2
CONTINUE
ITEST=3
GO TO 10
CALL YDI(T,Y,YD)
DO 125 I=l,N
T1=Y(T)
T2=YDI(1)
VI (1,4) =T1
V2(1,3) =T1
vV3t1,2)=Tl

V4 (1,2) =T]
YV5(1,2)=T2

YV4 (1,2) =T2
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CONTINUE
ITEST=4

GO TO 10
CALL YDI(T,Y,YD)
DO 135 I=l1,N
TlI=Y (1)
T2=YD(I)
VI (1,5)=eT1
vV2(1,4)eTL
V3(1,3)=T1
V4 (1,3) TIL
V5(1,1)=T1
YV5(1,3)eT2
YV4 (1,3) =T2
CONTINUE
ITEST=5
GO TO 10
CALL FIAC(T,Y,FJ)
CALL FORM) (T,Vl,Y,YD,FI,MYDI,NL,N,H)
CALL FORM2(T,V2,Y,YD,FJI,F23I,Y2D,MYD2,MY2D1,N2,N,H)
CALL FORM3(T,V3,Y,YD,Y2D,FJ,F23I,MYD3,MY2D2,MY3D,N3,N,H)
GO TO (142,144,146),1T2 ] " '

CALL FORM41(T,V4,YVA,Y,YD,FJI,MYDA,NA,N,H)
I1T2=2

GO TO 150
CALL FORM42(T,V4,YV4,Y,YD,FJ,MYD4A,NA4,N,H)
1T2=3
GO TO 150
CALL FORM43(T,V4,YV4A,Y,YD,FJI,MYD4,NA,N,H)
IT251
CALL FORMS5(T,V5,YV5,Y,YD,Y2D,MYD5,FJ,F23I,MY2D3,N5,N,H)
IF(T .LT. 9.) GO TO 10
WRITE(6,91)T
DO 160 I=l1,N
TIeY(I)
ALSVI(1,5)-Tl
A2=V2(1,4)-TL
AJ=VI(1,3)-T)L
A4=V4 (1,3) -TL
A5SSVS(1,1)-TL
WRITE(6,99) A1,A2,A3,A4,A5
GO TO 10
WRITE (6,109) MYD) , MYD2,MY2D],MYD3,MY2D2,MY3D,MYD4,MYD5,MY2D3
WRITE(6,129) N1I,N2,N3,N4,N5
FORMAT (/10X,F8.3/)
FORMAT (BX,5(2X,G16.9))
FORMAT (//BX,9(2X,15))
FORMAT (//10X,517)
STOP
END


