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ABSTRACT 

This work is concerned with Runge-Kutta and Rosenbrock 
methods for numerical solution of Ordinary Differential Equations. 
Special attention is devoted to an extension of the classical 
Rosenbrock method, namely the Rosenbrock-Wanner (ROW) methods. 

A procedure for obtaining forth order A-stable ROW methods is 
presented and a method with these properties is exhibited. This is 
confirmed by numerical results. 

The whole study is based on graphs theory in Butcher's like 

style. 



RESUMO 

Nesta dissertação é estudada a classe dos métodos de 
Runge-Kutta e também do tipo Rosenbrock para a solução de Equações 
Diferenciais Ordinárias. Atenção especial é dedicada aos métodos 
de Rosenbrock-Wanner (ROW) métodos, os quais são extensões dos 
métodos clássicos de Rosenbrock. 

Um procedimento é apresentado para a obtenção dos métodos de 
Rosenbrock-Wanner de quarta ordem A-estáveis e um método com estas 
propriedades é mostrado. Isto é confirmado por resultados 
numéricos. 

Todo o estudo, aqui apresentado, baseia-se na teoria dos 
grafos ao estilo de J.C.Butcher. 
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13. 

No capitulo I estudamos alguns conceitos básicos necessários 
para o desenvolvimento do trabalho, apresentando uma síntese da 

teoria dos grafos. 

O capítulo II é destinado à análise dos métodos do tipo 
Runge-Kutta, centralizando-nos nas condições de ordem e hipóteses 

simplificadoras e suas aplicações. 

No capitulo III apresentamos os métodos de Rosenbrock-Wanner 

e os conceitos fundamentais, também baseados na teoria dos'grafos, 
para a compreensão das condições de ordem de tais métodos e dos 
capítulos posteriores. 

No capítulo IV estudamos o conceito da A-estabilidade para os 
métodos do tipo Rosenbrock e a construção desses métodos com tal 
propriedade, usando as hipóteses simplificadoras. Em particular, 
obtemos um método original de quarta ordem com quatro estágios e 
A-estável. Também, apresentamos o erro de truncamento local 
principal e uma maneira de estimá-lo utilizando a técnica de 
extrapolação de Richardson. 

O capitulo V é reservado 	aos exemplos numéricos que 

comprovam a teoria descrita nos capítulos III e IV. 

Ao final, apresentamos as referências bibliográficas 
utilizadas durante todo o desenvolvimento, tanto teórico como 
prático, deste trabalho. 
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CAPITULO I 

PRÉ-REQUISITOS 

Neste capitulo introduziremos alguns conceitos básicos e 
resultados matemáticos, os quais são de muita valia para o 
desenvolvimento deste trabalho. 

1.1 - Equações Diferenciais Odinárias (E.D.0) 

Consideramos o sistema de equações diferenciais 

y'(x) = f(x,y(x)), 	 (1.1.1) 

onde f:fx ,x ] x Rn--) e e y: [x ,x 	Rn. Uma solução de (1.1.1) é n 	 n 
uma função yEC1([xo,xn ],e), a qual satisfaz (1.1.1) para todos 
os xE[x ,x ]. Se além disso impusermos o n 

y(x0) = yo, 	 (1.1.2) 

terembs o par (1.1.1)-(1.1.2), o qual constitui um Problema de 
Valor Inicial (P.V.I). 

Por um sistema autônomo de equações, entendemos uma 
relação do tipo (1.1.1), na qual f é independente de x, ou seja, 

Y'(x) = f(y(x)). 	 (1.1.3) 

A exemplo do que fazem diversos autores, como por exemplo Butcher 
em [Butcher,87], durante todo o nosso trabalho daremos atenção aos 
sistemas autônomos, haja visto que eles são equivalentes aos da 
forma (1.1.1) (não autônomos). 

A existência e unicidade de solução para o par 
(1.1.3)-(1.1.2) está assegurada pelo seguinte teorema, cuja 
demonstração é encontrada em [Butcher,87; pag.23]. 
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Teorema 1.1.1 - Se f, dada em (1.1.3), satisfaz a condição de 

Lipschitz com constante L, então existe uma única solução y(x) do 
problema (1.1.3)-(1.1.2). 

1.2 - Problema de Valor Inicial do Tipo "stiff" 

Os problemas chamados "stiffn são aqueles que apresentam um 

fenômeno matemático denominado "stiffness". Eles são importantes 
na Análise Numérica porque ocorrem com freqüência na prática e são 
difíceis de serem resolvidos por métodos numéricos tradicionais. A 
essência desse fenômeno é que a solução a ser computada está 
variando lentamente, mas se existirem perturbações, estas são 
rapidamente amortecidas. 

Para ilustrar o fenômeno "stiffness" consideramos o P.V.I 
(1.1.1)-(1.1.2), cuja solução exata é y(x) e uma vizinhança V de 
y(x). Em V o sistema (1.1.1) pode ser aproximado, 	segundo 
[Barcelos,89; pag.4], pela equação variacional 

y'-  J(x)[y-y(x)] - f(x,y(x)) = O, 	 (1.2.1) 

onde J(x) é a matriz jacobiana de f, avaliada em (x,y(x)), e y são 
soluções de (1.1.1). Se a variação de J(x), para xE[xo,x.], é 
suficientemente pequena, então um sistema fundamental de (1.2.1) é 
aproximadamente {viexp(Aix)}, (11.5n), onde XI  são os autovalores, 
assumidos distintos, de J(x) e v. os autovetores associados. 
Assim, a solução geral y de (1.1.1), na vizinhança V, tem a forma 

y = y(x) +eXix  v 1 , 
1=1 

onde c ,(1.-5i5-n), são constantes arbitrárias. 

(1.2.2) 

Observamos a partir de (1.2.2) o fenômeno "stiffness". De 
fato, a presença das exponenciais eXix caracterizam a resposta 
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Em suma, podemos dizer que os sistemas do tipo "stiff" são 
aqueles cujas soluções contém componentes com rápido decaimento, 
tais como as exponenciais. 

1.3 - Alguns Resultados de Análise Matemática 

Em [Lima,70] encontramos bem explicadas as considerações 
sobre diferenciais a seguir apresentadas. 

Sejam U um aberto do Rm  e f: U c Rm  -4 Rn  (r-1)-vezes 
diferenciável. A (r-1)-ésima derivada de f é uma aplicação de U 
sobre o espaço das aplicações (r-1)-lineares de Rm  em Rn  , isto é, 

f (r-1) : U c Rm 	L 	(Rm,Rn) = L(RmX ...X Rm,Rn). 

Quando a aplicação f(r-1) for diferenciável em um ponto x de U, 
diremos que f é r vezes diferenciável em x e identificaremos 
f (r) (x), a derivada de f (r-1) em x, com uma aplicação r-linear de 
Rm  em Rn, a qual chamaremos de r-ésima derivada de f no ponto x. 
Esta identificação é perfeitamente justificada pelo isomorfismo 
canônico 

L(Rm,L 	(Rm,Rn)) r.z% L (Rm,Rn). r-1 

Em resumo, a derivada f (r)  em xEU pode ser "pensada" como 
um operador, a valores em Rn, cujo argumento é um vetor do produto 
cartesiano Rm  x Rm  x 	x Rm  (r fatores) 	e linear em cada 
variável. 

Seja S um conjunto finito arbitrário. Denotaremos por #S a 
cardinalidade de S, e por P(S) o conjunto de todas as partições de 
S. Assim, se pEP(S) então p={p1,p2,...}, onde p1,p2,... são 
distintos do vazio, dois a dois disjuntos e y pi=S. Também, 
denotaremos por #p o número de elementos da partição p. 



Em [Butcher,87] são provados os lemas a seguir. 

Lema 1.3.1 - (uma versão da regra da cadeia) - Se y(x) 
satisfazendo (1.1.3), é #S vezes diferenciável em x e f é #S vezes 
diferenciável em y(x), então (foy)(x) é #S vezes diferenciável em 
x e 

(foy)(")(x) = 	f(")(y(x)).(y"/P1) (x), y("2) (x),...). 	(1.3.1) 
pEP(S) 

Lema 1.3.2 - Sejam U e V matrizes quadradas de ordem 3 tais que 

a b O 1 
UV = [ c d O 

0 0 0 
com det( a b  d ) *0. c  

Então ou a terceira linha de U é nula, ou a terceira coluna de V é 
nula. 

O teorema que segue, demonstrado em [Ahlfors,79; pag.134], 
conhecido como Principio do Módulo Máximo para funções analíticas, 
tem fundamental importância no estudo da A-estabilidade de métodos 
numéricos. 

Teorema 1.3.3 - Seja G uma região do plano complexo. Se f:G 4 C é 
analítica e não constante em G, então If(z)1 não assume máximo 
em G. 

Usaremos, com freqüência, a notação 

f(h) = 0(hP), h --> 0, 

para rxpressar que existe uma constante positiva K tal que, para h 
nas vizinhanças do zero, 

if(h), 	KhP, 

onde h>0 será, para nós, o tamanho do passo do método numérico. 
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