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Análise e Implementação de uma Ferramenta para a Solução

Numérica de Equações Algébrico Diferenciais com Singularidades

Renato César da Silva

Orientador: Prof.DnAntonio Castelo Filho

RESUMO

Este trabalho diz respeito à solução numérica de equação algébrico-diferencial

(E.A.D.) com singularidades. Inicialmente realizamos um estudo sobre a teoria geral de

E.A.D. e dos métodos numéricos a ela aplicado. Uma nova classe de métodos para

E.A.D. com singularidades, desenvolvida em [Castelo-Tavares-94], é introduzida. Na

implementação dessa nova classe de métodos, utilizamos o método BDF com ordem e

amplitude do passo variáveis. A utilização do método BDF, bem como as técnicas de

seleção de ordem e amplitude do passo foram baseadas nas utilizadas no código DASSL

[Brenan-89]. Finalizamos o trabalho com alguns exemplos numéricos que ilustram o

funcionamento dos métodos considerados.
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Analysis and Implementation of a Appliance for a Numerical

Solution of Differential-Algebraic Equations with Singutarities

Renato César da Silv¡

Adviser: Prof.DnAntonio Castelo tr'ilho

ABSTRACT

This work is concerned with the numerical solution of differential-algebraic

equation (D.A.E.) with singularities. Initiaily we maked a study about the general theory

of D.A.E. and numericals methods applicaded itself. A new class of methods for D.A.E.

with singularities, developed in [Castelo-Tavares-94], was introduced. In the

implementation this new class of methods, we used Baclorard Differentiation Formulas

(BDF) methods with variable order and stepsize. The BDF methods, well as the

techniques of order and stepsize selection are based on the DASSL code [Brenan-89].

We end the work with some numericals examples which illustrate the methods

considered.
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INTRODUÇÃO

Uma Equação Algébrioo-Diferencial (E.A.D.) é um sistema que envolve

equações algébricas e/ou diferenciais. A E.A.D. surge frequentemente em problemas de

diversas áreas de estudo, dentre as quais destacamos

. Equações do Movimento Descrito porPêndulos;

. Simulação de Trabalhos Elétricos ;

. Dinâmica de Fluídos ;

. Problemas em Robótica;

. Engenharia de Controle ;

. Sistemas Mecânicos Restritos e outros.

O interesse de cientistas e engenheiros de diversas áreas-em trabalhar diretamente

com E.A.D.tem se mostrado crescente nos últimos 25 anos. Dependendo da átrea a

E.A.D. é denominada singular, implícita, algébrico-diferencial, não canônica, não casual,

degenerada, não natural, modelo de ordem reduzida, sistemas fora do padrão.

Nos anos 60 e 70 havia um estudo analítico da teoria de sistemas lineares com

coeficientes constantes e alguns sistemas não lineares þuenberger-77le [Silverman-69].

O primeiro método numérico prático para certas classes de E.A.D. foi dado pelas

formulas de diferenciação para trás @aclcrvard Differentiation Formulas) BDF de [Gear-

71]. No fim dos anos 70, houve um ressurgimento do interesse em E.A.D. motivado

pelos vários problemas cujo modelo matemático resultam em E.A.D. . Novos e mais
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robustos códigos, tais como DASSL [Petzold-82] , LSOLDI [tlindmarsh-80] e RADAU

[Hairer-9l] foram desenvolvidos para a solução de E.A.D. .O entendimento teórico de

quando esperar o bom funcionamento de métodos numéricos para E.A.D. ou o que fazer

em casos particulares, tem sido aperfeiçoado.

Faremos agora uma breve descrição deste nosso trabalho:

o No capítulo l, introduzimos algumas definições e resultados que julgamos

necessários para o bom entendimento deste.

. No capítulo 2 apresentamos um resumo da teoria geral sobre Equações

Algébrico Diferenciais ;

. No capítulo 3, há uma breve discussão dos métodos numéricos para E.A.D. de

índices O,le 2 estes métodos fornecem uma aproximação para a solução clássica da

E.A.D. (As definições de solução clássica e índice de uma E.A.D. encontram se no

capítulo 2);

. No capítulo 4, apresentamos um resumo da teoria das Equações Algébrico-

Diferenciais com Singularidades, este estudo se faz necessário pois os métodos

apresentados no capítulo3 não apresentam um bom comportamento em presença de

singularidades. E este fato nos serve também como motivação para apresentar no

capítulo 5 uma nova abordagem numérica para a solução de uma E.A.D. de índice 0,1 e

algumas de índice 2, com base na teoria apresentada em [Castelo-94], onde nesta nova

abordagem obtemos uma aproximação numérica não para a solução clássica mas sim

para uma solução geral da E.A.D. ( A definição de solução geral encontra-se no capítulo

Ð;

. No capítulo 6; descrevemos as estratégias de implementação do método

apresentado no capítulo 5. Procedimentos parr a predição, bem como da correção da

solução são discutidos em detalhes além do critério para aceitação, aumento/diminuição

da ordem e seleção da amplitude de um passo são apresentados. Todas estas técnicas

foram baseadas no código DASSL [Brenam-89].



CAPÍTULO 1

CONCEITOS BÁSICOS

1.1 Introdução

Neste capítulo listamos algumas definições e resultados que serão úteis para o

bom entendimento deste trabalho.

Definição I.I: Um Homeomo(ìsmo entre X e Y é uma øplicofio H:X + Y

contínua, inversível com inversa contínua. Se H e Ha são de classe Cb, dizemos çpe H

é um HomeomorJìsmo de classe Ck entre X e Y. (Jm Homeomorfismo de classe Ch,

comk > I é ditoumDifeomorfismode classe Ck, onde Ci é oespaço dasfunçõesi-

vezes diferencióveis com a j-ésima derivada contímta.

Definição 1.2: M c. Rk é umo Variedade de classe C' de dimensão n se para

todo x e M, existem vizinlnnças abertas U c.Rk de x, V c'Rn e um

Homeomorfismo de classe C', H:Y +U nM.

DeJìnição 1.3 O método linear de passo múltþlo para uma eEtação diferencial

ordindria é definido como:

k

d¡!n+¡ =hlf ¡fr+¡, onde d j e Þ¡ são constantes tal que d¡ *0,
j=0

kI
j=0

d s e B 6 não são nulos simultaneamente [Lambert-73J.
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Definição 1.4: Dado o método de passo múItiplo para uma E.D-O.,

denominamos como I " polinômio caracterßtico:

k

dq) =I"¡Ë,
j=o

e como 2 o polinômio característico:

k

"(€) =I B¡8, .

j=0

Definições 1.5 :

a) Polinômio de estabilidade é :

"(',t) -p(r) - ho(r) onde h=h],'

b) O Método de Passo Mtitiplo é dito øbsolutamente estável se as raízes do

polinômio de estabilidade possuirem valor em módulo estritamente menor que a

unidøde.

c) Seia r¡(ñ) ^ raízes a, n(r, h) = p(r) - ho(r) .

o coniunto * : [!ec: 
todas as raizesde 

"(r'ñ) 
*ottïî, 

]
lh(ñ) 

( L raizes multiplas satisfazem lt,F)l . t,|
e

chamqdo região de estabilidade absoluta do método de passo múltiplo.

Definição 1.6: O método de passo múltiplo é dito estavel, se as raízes do I"
polinômio característico não tem modulo maior do que I e as de módulo I são simples.
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Observação: Com a finalidade de distinguir este conceito de estabilidade dos

outros, é às vezes denominado zero-estável ou em homenagem à Dahlquist, D-

estabilidade.

Teorema 1.7: O método BDF de k passos é esai,vel pøra k 36 e instável para

k 27 [Hairer-9jJ.

Definição 1.8: f(x,h) é O(hp) se existe K > 0 tal que ll¡tr,¿lll <KhP para h

sufi ci ent ement e pe queno.

Definição 1.9: Seja A uma matriz N x (N+I) com posto mfuimo. Entêio a

inversa de Moore-Penrose de A é definidapor A* = At (AA')-1.

Lema I.I0: Seja A uma matriz Nx (N+I) com posto mfuimo então

i) A*A é a projeção ortogonol de t(A)r sobre ¡Àr+/ onde t(A) é o

micleode At istoé, A*A=Id-t(A)(t(ADt ;

ü) A.A:Id.

Lema I.II: Sejam B ,E matrizes N x (N+t) tais que B tenha posto mfuimo e

ll¡.lllløil=1.

Então B-E tem posto mfuimo, e

llr" -').ll=
ll".ll

r -llB.llilEil
, [Allgov,er-90J

Definição I.I2: Seja y' : Ay + b(t). Este sistema é Stiff se :

y' Re(1,,)<0 , t:I(I)m;

ii) -*ln (1,)l tt.tln (r,)l .
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Denominamos raio de Stfficidade como sendo o mimero:

mCI,lne(1,)l
onde X", t:I(I)m sîio os auto valores da matriz A.

minlne(1,)l '

Definições I. I 3 [Lambert-7 3J :

a) O método é A-eståvel se o região de estabilidade absolutq

W= {z eC; Re(z) <0}.

lm(z)

Re(z)

b) O método é A(ø)-estavelse rü=Wo onde Wo = lzeC;-a <ß-argz<ø|.

lm(zl

Re(zl

c) O método ë Stiff estovel se:
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Ð W =Rl,W>R2 onde R:l={z: Re(z).-.},

R2= {rt -a<Re(z)<b ; -c<ún(z)<c}

lm(z)

R1

Re(zl

-c

ii) O método é preciso Tnra todo h e R2 quando qlicado pora o eEtação teste

y' : Ay , ),uma constante complexa com Re( X") < 0.

It'a

l"l



capÍrur,o 2

TEORIA DAS E.A.D.

2.1 Introdução

Neste capítulo apresentaremos uma teoria geral sobre as equações algébrico-

diferenciais @.4.D.); onde veremos:

. Algumas classes de E.A.D. incluindo o caso de E.A.D. lineares com

coeficientes constantes, E.A.D. lineares com coeficientes variando com o tempo e

E.A.D. não lineares;

. As definições de solubilidade e índice em cada um dos casos.

Esta teoria encontra-se em [BRENAlvf-89]

2.2 Sotubilidade e Índice

Definição 2.1 A função yO é uma solução (ou solução clássica) da E.A.D

F(ty,y'):0 (2.1)

em um intervalo I se y ë continuamente diferenciável em I e satisfaz (2.1) para

todot eI.

Definição 2.2 Seja I um intervalo aberto de R, {2 um conjunto conexo aberto

de R2^*t e F umafunção diferenciável de {2 em R^. Então a E.A.D. (2.1) é solúvel em

I sobre Ç) se existe uma família rdimensional de soluções Q(t,c) definidas em um

conjunto conexo aberto.Irf,F c.R' tal que :

I. @(t,c) está definida em I para cada cef ;

2. (4Õ(,c),@'(t,c))e{2 para (t,c) ¿kT;
l. Se Y(t,c) ë qualquer outra soluçêÍo e (t,Y(t,c),Y'(t,c))eÇ2, então Y(t,c) :

Q(t,c) para algum cef ;
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4.O gráfico de Q como umafunção de (t,c) é umøvariedode (r+I)dimensional

[DeÍ-].il|.2J.

Definição 2.3 O índice de uma E.A.D. é denotado por v, onde v é o menor

número de vezes que a equação (2.1), ou pørte dela , deve ser diferenciado em relação

a t para determinar y' como uma função contímta de y e t. Este índice também é

chømado de índice global.

Exemplo 2.1 Como exemplo considere a equação de um pêndulo em

coordenadas cartezianas. O sistema é escrito como:

x" = -l,x (Ð

y"=-ìuy-g (iÐ

o=x2 +y2 -t] (üÐ

a força da gravidade, L é o tamanho da ba¡ra do pêndulo e l, é a tensão da barra.

Assumindo g : l, L = l, varnos obter o índice deste sistema. Derivando (üi), temos:

)o(' + yy' = 0 (iv). Derivando (Ð obtemos: )o(" + W" +x'2 +y'2 = 0 :+ por (i)

e (ii) temos: -I - y+ x'2 +y'2 = 0 (v). Derivando (v) e novamente utilizando as

relações (i) e (ii) temos: À'* 3y' = g (vi).

Portanto a E.A.D. acima tem índice três .

2.3 E.A.D. Lineares com Coelicientes Constantes

Consideremos a E.A.D. linear com coeficientes constantes:

Ax'+ Bx -- f ,

onde A e B são matrizes nD(m.

Q.2)

onde g é

pencil.

Definição 2.4 Se ), é um parâmetro complexo, então Q" A+B ) é a matriz
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Definição 2.5 Se de(l A+B ) não é identicamente nulo como umafunção de ).

, então a matriz pencil (ou simplesmente pencil) é dita regular.

Quando o pencil é regular dizemos que a E.A.D.Q.2) é regular.

Definição 2.6 Uma matriz N tem índice de nitpotência k se Nk : 0 e Nþ-t *0.

DeJìnição 2.7 O pencil (X, A+B ) é am pencil nilpotente quøndo det(2 A+B ) é

constønte.

Teorema 2.8 Suponhamos que (),A+B) é um pencil regular. Então existem

matrizes ntio singulares P e Q tais que

,no:l: i] , ,uo:ll I es)

onde N é uma matriz nilpotente com índice k e I é a matriz identidade .

No caso especial em que A é não singular, PAQ: I e PBQ: C. Se det(lA + B)

é constante (nilpotente), então (2.3) reduz a PAQ : N e PBQ: I.

Aplicando-se as mudanças de coordenadas P e Q proporcionadas por este

teorema à E.A.D. (2.2) e considerando x = Qy, temos que (2.2) torna-se:

AQ/+ BQy = f.

Multiplicando à esquerda por P, obtemos :

PAQY' + PBQY : Pf (2.4)

logo pelo teorema 2.8 , obtemos, com Pf =[f ,.frf' ,

,il[;i].[T lt;;]=Él
ou seja,

t;

(2.sa)

(2.5b)
Iy', *cy, = f,

L¡tv, * yz=fz
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A equação Q.sa') é uma E.D.O. cuja solução existe para qualquer valor inicial

de ¡ e qualquer função contínua /,.
Quanto a (2.5b), esta tem apenas uma solução pois ;

Nyr+y" -(ND+I)yr=.f,
e assirq

yz = (ND + I)u .f, , onde D:d/dt

Como
@ þ-l È-l

(ND+/)-' =(r -(-ND))-' = It- nI = I(-ÀD)' =I(-l)',¡r'D"

onde k é o índice de nilpotência deN ririrn (ND)' :; ot" ,rî.
Logo,

&-l
y2 _ (ND + I)u .fr:ZÇt), N'fr' e.6)

i=0

onde

r: para f, de classe çG-t).

Teorema 2.9 A E.A.D. linear com coeficientes constantes (2.2) é solúvel se, e

somente se (X" A+B ) é um pencil regular .

Teorema 2.70 Suponhamos que ø E.A.D. linear com coeJìcientes constantes

Ax' + Bx I seja solúvel e de índice v>l Então, cada iteração dø resoluçêio para a

restrição explícitø e diferenciação destas restrições reduz o índice por I, tal que após v

diferenciações a E.A.D. serd reduzidø a uma E.D.O. .

d'f,
dt'



2.4 E.A.D. Lineares com Coeficientes Variando com o Tempo 

A equação geral de uma E.A.D. linear com coeficientes variando com o tempo 

têm a seguinte forma: 
A(t)x'(t) + B(t)x(t) = f(t) 	 (2.7) 

e está definida no intervalo I. 

2.4.1 Solubilidade e índice 

Definição 2.11 O sistema (2.7) com matrizes A(t) e B(t) , mxm é solúvel no 

intervalo I se para toda f m-vezes diferenciável, existe pelo menos uma solução para 

(2.7) continuamente diferenciável. 
E além disso, as soluções estão definidas em todo o intervalo I e são 

determinadas unicamente por seus valores iniciais para qualquer teI . 

Definição 2.12 Suponhamos que (2.7) é solúvel em I. O índice de (2.7) é o 

número mínimo de diferenciações necessárias para determinar unicamente x' como 

uma função de x e t. 

Definição 2.13 Se (2.7) é uma E.A.D. regular, então o índice local para t, 

denotado por vi (t), é o índice do pencil A(t)+B( t ) ). 

12 

2.4.2 Formas Estruturais 

Considerando a mudança de coordenada em (2.7) dada por x = Q(t)y e também 

multiplicando por P(t), obtemos: 
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P(t)A(t)a(t)/ + (P(t)A(t)Q'(t) + P(t)B(t)a(t))y: P(tX (2.8)

onde P(t) e Q(t) são não singulares no intervalo de interesse e pelo menos tão suave

quanto os coeficientes da E.A.D..

Teoretna 2.14 Suponhomos que (2.7) é uma E.A.D. solúvel em I . Então as

seguintes afirmações são eErivalentes :

l. (2.7) é umaE.D.O. imptícita ;

2. v:0;

3. v, =0

4.v,(t)=0 pøraalgum to 01, ondevéoíndice e v,é oíndice localde (2.7).

Teorema 2.75 Suponhamos que (2.7) é solúvel, então v:I se, e somente se

\=1.
Observação: Estes resultados mostram que v e v, são os mesmos para sistemas

solúveis de índice zero ou um. Isto não ocorre em sistemas de índice maior ou þal a

dois [CAIT{PBELL-82].

Teorema 2.16 Suponhamos Ete (2.7) é solúvel em I. As seguintes aJìrmações

são preservadas quando transformamos (2.7) num sistema ønaliticantente equivalente ø

(2.8):

l. vr=0;

2.v, =I;
j.v,(t)>2 para todo t 0 I.

Dessa forma , podemos considerar três classes de E.A.D. solúveis

.E.D.O implícitas;

.índice um;

.índice >2.

Definição 2.17 O sistema (2.7) é semi explícito se estiver naforma :
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x, +Brr(t)x, +Brr(t)x, = f,
Brr(t)x, *Bzz(t)x, = f,

(2.e)

Observação: A E.A.D. semi explicita Q.9) tem índice um se, e somente se Bu

é nã;o singular para todo t.

DeJìnição 2.IS A E.A.D. (2.7) estuit naforma de Hessenberg com dimensão

r se pode ser escrita como :

0

0

0

0

0

I
x,
x2

[Btt
1",,

-L:

Btr-t

Brr_,

xl fi
x2 r2

xr f

Br,

0

I

x B,,-t 0r

onde x, são vetores , 8,, úo matrizes e o produto Bo-tB,-t,-z...BrrBo é não singulat.

Observação: Toda E.A.D. na forma de Hessenberg com dimensão r é solúvel e

tem índice r.

Definição 2.19 Dizemos qae o sistema (2.7) está naforma canônica padrão se

pode ser escrito como:

l-l -9 

.l.,*[tÍ) 
91. = r(t) ,

Lo N(t)J Lo rl "') (2'Io)

onde N é estritamente triangular inferior (ou superior).

A definição acima não exige que a matnz N tenha posto ou índice constante.

Definição 2.20 (Jma propriedade de uma matriz é uma propriedade estrutural

se todo elemento não nulo da matriz pode ser trocado por variáveis independentes e a

propriedøde ainda vale em am conjunto aberto de valores destas variáveis.

Teorema 2.27 Suponhamos que (2.7) seia solítvel em I, então (2.7) é

analiticamente equivalente a :
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[t olr' 
* [o ol, 

= |-u'l e.r r)
Lo Nl Lo rl Lhl

onde Nz, * zz = h tem soluçtio única para cadafunção h.

Além disso, existe umafamília contável de intervalos abertos dßjuntos I, nl
que{1, é denso em I. O sistema Nz'r+zr=h é attaliticamente eEtivalente a algum

sistemø naforma canônica padrão I'Íw' + y : fi onde M é estruturalmente nilpotente.

forma

Definição 2.22 A E.A.D. é uma cadeia triangular de rásima ordem se tem a

A,t
An
Art

lrB

0

Bzz

+

xt

x2

x3

xf

0

4,,
A, Art

0 [B,t

1",,
lB',

1",, ït

0 f,
f2

f3

f.Arr A,,

t-¡
e cada stb sistemø A,i,+Box,=Í -Z(4i,+Brx¡) é de índice zeFo, ort de índice

j=l

um, ou tem aforma de Hessenberg ou está naforma canônica padrão.

Qualquer sistema que é analiticamente equivalente a uma cadeia triangular é

solúvel.

2.5 E.A.D. não Lineares

Muitas das E.A.D. importantes são não lineares. A não linearidade terá apenas

resultados locais. Também será mais dificil estabelecermos condições necessárias e

suficientes, usualmente, teremos que nos satisfazer apenas com condições suficientes.

2.5.1 Solubilidade e Índice

Consideraremos a E.A.D. não linear (2.1) e o seguinte sistema de equações:
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F(t, y, y') = g

å 
t,t' Y, Y') = o

,¡ J-l
:-Fl+ rr .,1\ - fì
- :-: ¡\!:JrJ,f -vdtJ'

Q.t2)

o qual pode ser escrito como:

F1o¡ (t, y, y') = o

F1¡¡(t,y,y',y") = o

Q.t3)

Ft:-r¡(t, y,y',y",...,y(i)) = o

onde, porexemplo,4, =Fyy"*Fyy'+\. Podemostambém, escrever (2.13), naforma:

$(t,y,y,) = o, (2.r4)

onde y, =ly',...,yu) l' .

Definição 2.23 O índice v de (2.1) é o menor mimero v tal que \*, determina

aperuß a variável y' como umafunção contínua de y e t.

Definição 2.24 O índice local v, de (2.1) parø (t,y,y') é o índice do pencil

)Fy,(t, y, y'¡ + Fr(t, l, l').

Proposíção 2.25 Suponhamos que F, tenha posto constante. Então v:I se, e

somente s9 v, =1.

2.5.2 Formas Estruturais

Definição 2.26 A E.A.D. (2.12) possui aforma de Hessenberg de dimensêio

r se pode ser escrita como:
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*, = Fr(*, ,x2t..txpt)
x'2 =Fz(xt, xz r.., xr-1, t)

*¡ = F¡ (x¡-t, x¡r..rxr-1,t)

0 = F, (*r-¡ , t)

,3 < i < r - I e (ã, I &-r)(fr,-rl &,-r)..(ærl er)(æ, I e) ë não singulø.

Assumindo que os .f, são suficientemente diferenciáveis, a forma de Hessenberg

de dimensão r tem índice e índice local r.

DeJìnição 2.27 A E.A.D. (2.1) está naforma cøúnica padrão de dimensão r se

pode ser escrita como:

(l

I xr = Fr (*,, t)

LN(*r, xr,t)x'z = x2 * h(xr,t)

onde N é uma matriz bloco rxr estritamente triangular inferior.

Definição 2.25 A E.A.D. (2.1) é uma cadeia triangular inferior de ordem r se

tem aformo:

Fr(*i,x1,t) = Q

FZ(*t,X2,X1,X2,t) = 0

F, (*1r.., x¡, X¡,..rxp t) = 0

e o sistema definido pelasfunções \ é uma E.D.O. implícita, ou tem índice um, oît

está naforma Hessenberg , ou naforma canônica padrão em relação a variável x, .

Uma cadeia triangular é sempre solúvel.



CAPÍTULO 3

vrÉronos xunnÉnrcos PARA E.A.n.

3.1 fntrodução:

Neste capítulo apresentaremos alguns métodos clássicos para resolução numérica

de uma E.A.D.. Em particular estudaremos as propriedades de convergência e ordem do

método BDF aplicado em sistemas de Equações Algébrico-Diferenciais na forma

F(t,y,y') = 0 (3.1)

onde F e y tem a mesma dimensão.

Assumiremos que F é continuamente diferenciável .

3.2 Métodos One-Leg e BDF

Trataremos em linhas gerais spbre as aplicações de métodos one-leg e BDF para

sistemas de E.A.D. de índice um.

Para a E.D.O. não linear:

y': g(t,y) (3.2)

o método de passo múltiplo linear tem a forma:

k k

) a¡yn-j - hI 9¡e(tn-.¡, yn-¡) = o (3.3)
j=0 j=o

O método one-leg para(3.2) envolve apenas uma avaliação de g e tem a forma:
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(3.4)

O método BDF pode ser considerado como sendo um método de passo múltiplo

linear ou um método one-leg, basta tomar nas equações (3.3) e (3.4), 9o = 1 e

9: = o' j:l(l)k

A primeira técnica geral bem sucedida pala a solução numérica de E.A.D., foi

proposta por [Gear-7lalbl. Esta técnicq que utilizava os métodos BDF, foi inicialmente

aplicada a sistemas de equações diferenciais acopladas a equações algébricas:

y' = f(t, x, y)

0= g(t,x,y)
(3.s)

,k k k
1la¡yn-j - s(ZF¡rn-¡,ZFjyo-j ) = o
" j=o j=o j=o

onde y e g tem a mesma dimensão.

O método BDF trata as variáveis algébricas e diferenciais do problema (3.5) de

maneira análoga. Assim este método pode ser estendido para a generahzação de

qualquer sistema completamente implícito (3. l).

O método BDF mais simples é o método de Euler implícito, que consiste em

substituir a derivada em (3.1) por uma diferença para trás

F(tn,yn,@. )=o (3'6)
h'

onde h - ti t¡-¡ , i:l(l)n. O sistema de equações não lineares resultante para yn em

cada passo é usualmente resolvido pelo método de Newton.

O método BDF de k passos consiste em substituir y' pela derivada do polinômio

que interpola a solução sobre os pontos tn,tn-¡,...,t¡-¡ avaliados em to . Isto é,

F(tn,yn,&n ¡ = o, (3.7)

k
onde pyn = Iaiyn-i a d¡ , i=O(l)k são os coeficientes do método BDF.

i=0
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Observação: Da teoria de EDO, sabemos que um método BDF de k passos é

estável para k s6 e instável para k )7, [Ver capítulo 1 definições 1.3 - 1.6 / teorema

l.ll.
3.3 Convergência do Método BDF

Apresentaremos alguns resultados sobre a convergência do método BDF aplicado

em sistemas de E.A.D. de índice um.

3.3.1 Sistemas Lineares com Coeficientes Constantes

Teoremø 3.1 O métoda BDF de k passos, com k<7 e hfixo, aplicado ao sistema

de E.A.D linear com coeficientes constantes e índice v é convergente de ordem O(hk)

[Ver capítulo I definição I.7J depois de (v-I)k+I passos.

O resultado acima nos dá a convergência do método BDF aplicado ao sistema de

E.A.D. linear com coeficientes constantes cuja demonstração encontra-se em [Brenan-

8el.

3.3.2 Sistemas Semi Explícitos

Sistemas semi explícitos de índice um são subconjuntos importantes do sistema

de índice um, que surge frequentemente em problemas de Ciências e Engenharia. Estes

sistemas são escritos na forma:

y'= f(t, x, Y)

0=g(t,x,y)'
(3.8)

onde gr(f , x,y) é inversível na vizinhança da solução de (3.8)

Definição 3.2 Um método de passo múltiplo linear aplicado a (3.8) é dado por:
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kk
f ø¡Yn-j = h)Þ¡f(to-r,xn-i,Yn-j) (3'9a)
j=0 j=0

0=g(tn,xn,yn) (3.9b)

Os métodos de passos múltiplos aplicados às E.A.D semi explícitas de índice um

são estáveis e convergente para a E.A.D. de mesma ordem. Este resultado segue do

teorema da firnção implícita. Especificamente, g pode ser resolvida para ln efr termos de

tr,, isto é , yn = G(to, xn ), então y, pode ser inserida na fórmula de passo múltiplo

(3.9a) para produzir a mesma equação de diferença da obtida quando aplicamos o

método linear de passo múltiplo naE.D.O.

y'- f(t,x,c(x,t)) (3.10)

Em princípio a E.A.D. semi explícita pode ser resolvida por qualquer método de

passo múltiplo linear que seja apropriado para aE.D.O. (3.10).

3.3.3 Sistemas Completamente Implícitos

Sistemas completamente implícitos de índice urq têm a forma:

F(t, y, Y') = o

y(to) = yo
(3.1r)

Assumiremos que F é uma função suficientemente suave e que, existe uma

solução suave y(t) satisfazendo os valores iniciais dados.

Definição 3.3 A E.A.D. não linear (3.1I) é de índice uniforme um se o índice do

sistema de coeficientes constantes Aw'(t) + Bw(t):g(t), onde A=F",(t,y,y') e

B -- Fr(t,!,!') , é um para todo (t,y,y') na vizinhança do gráfico da solução e, além

disso, se:

t. as derivadas parciais de A com respeito d t, !, y' existem e são limitadøs

na vizinhança da solução;
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2. o posto de A é constønte ravizinhønça da solução.

Teorema 3.4 Considere (3.11) sendo uma E.A.D. uniþrme de índice um no

intervalo l=[to , to +T]. Então ø solução mnnérica de (3.1I) dada pelo método BDF de

k passos com k<7 e hfixo, corverge com O(hk) de exatidäo se todos vølores iniciais

são OØk) e se a iteração de Nqtton em cada passo é resolvida com O(hk*t> de

exatidêio.

A demonstração deste teorema encontra-se em [Brenan-89] e mais detalhada em

[Pires-94].

a



CAPÍTULO 4

E.A.I). COM SINGULARIDADES

4.1 Introdução

Neste capítulo trataremos de E.A.D. com singularidades. Convém observarmos

que os métodos apresentados no capítulo 3, quando aplicados a uma E.A.D. com

singularidade não apresentam um bom comportamento . Desta formq este capítulo nos

serve como motivação pala aintrodução de uma nova abordagem para a resolução de

E.A.D., que em particular, resolve E.A.D. com singularidade satisfatoriamente.

Os resultados aqui apresentados foram obtidos em [Castelo-94].

4.2 Conceitos Básicos

Consideremos a Equação Algébrico Diferencial de ordem q, definida por:

F(x,Y(x),Y(t)(x),...,Y(Ð1¡¡¡ = 0 (4.1)

onde F : Ç)-+ R' é uma função suficientemente diferenciável do conjunto aberto

O c R(q+l)m+l .
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Introduziremos agora o conceito de índice para a E.A.D. (4.1), para tal seia nd: o

número mínimo de diferenciações que parte ou todas equações do sistema (4.1) devem

ser diferenciadas com relação a X de modo que Y(q) pode ser escrita como uma função

contínua de x,Y,Y',Y',...,"t0-t), istoé, fÐ : C(x,v,v',Y","',Y(n-o). Assim

temos:

Definição 4.1 DqdaaE.A.D. Ø.Ð

Se q > 0. O seu índice v.é dødo por: v : nd - I + I;
Se q : 0, ou seja é uma equação puramente algébrica, seu índice é: v : nd.

Definição 4.2 O conjunto de restrições diferenciais de (.1) é o damínio de G,

que denotaremos por RD.

Definição 4.3 O conjunto de restrições algébricas , denotado por RA, é o

conjunto que satisfaz todas as equações algébricas que aporecem no processo de

obtenção do índice de (.1).

Definição 4.4 Um ponto (X,Y,f),f2),...,1n'')) é dito ponto crítíco de (4.1) se:

(Xy,f),í2),...,1n't)) e RD n M, G(x,Y,f),yø,...,1n't)) : 0 e existe z com

(X,Y,f),yø,...,1n-'),r) e {2 com F(X,Y,f),12),...)|q't),2¡ : g.

Definição 4.5 Um ponto (X,Y,ít),í4,...,1n-") é dito uma síngularídøde de(.I)

se:(X,Y,ft),llÐ,...,1n-t)) eãRDnM e existezcom(XY,f),yø,...,11n-'),t) eQ e

F(X,Y,í|),12),...,fq-t),2) : g.

Definição 4.6 A imagem de umafunção c:J + ¡(e+l)m+l é uma solução geral

daE.A.D. (4.1) se c eCt(Ð e satisfaz



F(c(s)) = 0
y1(s)x'(s) - yô,(s)

y2 (s)x'(s) - yi(s)
=0
=0
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(4.2)

x(s) e R

vq (s)x'(s) - yä-r (s) = o

para todo r e J onde c(s):(x(s),yo(s),yr(s),...,yq(Ð

, y¡(s) e Rm,i = O(l)q

A seguir dois exemplos para elucidar as definições acima .

Exemplo 4.1

Seja a E.A.D. dada por:

lvZ*y'?=t

I* *'r =ï
(a)

(b)

Derivando (b), temos

2t+2yry'r=0 =) /'r=-L
lt

(c)

RDI : {(r,yr,yz); y, * Ol

Substituindo (c) em (a ) ,

com

(*)

v? I (d)

Derivando (d),

f
J-- 

-,y?

ou

,rrrr'*W=o
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yryr'*&#=o
lr

Substituindo (c) em (e)

YzYz'++*{=or'r' yî yî

logo,

v2'=-#('.1,)

(e)

(f)

RD2: lþ,yr,yz)i n.h * ol

Logooíndice vdaequação(*)é nd-q+1 -/- 1+ 1=2e G:RD+R2

definida por:

Gr(t,yr ,yz)=- tyr

Gz(t,yt,yz)=*ft.4
lítz\ Yí)

onde RD: RDI n RD2.

(g)

E o conjunto das restrições algébricas de (*) é definido pelas equações (b) e (d):

v3 +4= Iyí)

Exemplo 4.2

Seja a E.A.D. puramente algébrica; F(ty)=O, onde F:O+R é dada por:

F(t,y)=.y' +t2 -l e Oc/?2

RA = 
{,,,r, 

,yz)i t' + y? = + ,

Seu índice v é l, pois diferenciando F com relação a t, apenas uma vez, temos:
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2W' +2t:0 ou seja, y'=-J .

v

Assim a função G(t,y) da definição 4.1 é dada por:

G:RD+R
_+

G(t,y¡ = J
v

onde, RD = {(t,y) eR2:y+0}

Os pontos P,=(0,1),Pr=(0,-I) são pontos críticos, f, =(t,0) e Po=(-1,0)

sãopontossingularesdaE.A.D. y'+tt -l:0, pois G(.ff) =G(P)=0 e Pr,Po estão

no bordo de RD (e satisfazem y2 +f -l=0 ).

Agora seja c: I+R2 definida por:

c(s): ( sen(s) , cos(s) )

Temos que ceCr("/), onde IcR. Agorq F(c(s)):0

Logo a imagem da função c (c(Ð) é uma solução geral da E.A.D. yt +t'- l:0.

Teoremø 4.7 Considere umo solução geral de (4.1) dada por

c:J + ¡(o+l)m+t.

Se x'(s)*Ùem um intervalo I c J , então

yo(s)=Ys(x(s)),yr(s)=*toO,O), vr(r)=¿*Ys(x(s)),..., vo{r)=TYs(x(s)) em I e

yo definida em TQ) é uma solução cldssica do E.A.D. (2.1).

O problema de valor inicial paraaE.A.D. (4.1) é definido como:
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(4.3)
F(>L Y(X), Y'(X),..., Y(q) (X)) = o

tri)(x6)=ôi,i=(l)q
onde F(xq,rg,î1,..., aq)=0.

Definição 4.8 Uma w-estrutura para a equação (4.1) é uma função

w:o + ¡wrx(t+l)m+l), definidapor:

wn (x,y0,y1,...,yq)

wn-t(x,Yo,yt,...,Yq)

w(x,yo,yr,...,yJ

wz(x,y0,y1,...,yq)

w1(x,y6,y1r...,yq)

com

Yq

Yq-t -I,,,

Yz

Yr

Agora podemos reescrever (4.2) como :

ly,.R*r,i=l(l)q
I t-eR*
I oeR*

0

0

-;,
0

0

0

;

-I,

0 -In,
0

;
0

:

0

0

I r(c(s)) = o

[w(c(s)c'(s) = 0
(4.4)

O sistema (4.4) é chamado: sistema diferencial associado à E.A.D. (4.1).

O problema de valor inicial para (4.4) é definido como:
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(4.s)

F(c(s)) = s

w(c(s))c'(s) = 0

c(0) = co = (xo, îs,L1,...,"q)

com F(co)=0.

Diferenciando a primeira equação de (a.a) com respeito a s e definindo:

lor14s¡1
A(c(Ð) = [ *rir,ííJ,

temos um novo problema de valor inicial:

t A(c(s))c'(s) = o

Lr(O) - co = (ts,os,â1,...,âq)
(4.6)

Note que se (4.1) é do tipo F(x(s),y(s)) = 0 então {cG)) : DF(c(s)) .

4.3 Teoremas de Existência e Unicidade

Teorema 4.9 Se DF é Lipschitz em uma vizinhança aberta de co e A(c) tem

posto mfuimo, entîio existe r>0 tal que o problema de valor inicial (4.4) tem solução

única em B= {ullu - coll< ,l.A solução ë tinica no sentido que o traço é único, isto

é, a imagem de c é invariante.
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Corolá¡ío 4.10 Se DF é Lipschitz em uma vizinhønça aberta de

co = (xo,îo,...,un) e A(xs,a9,...,8q) tempostomffimq entêio existe r>0 tal que

o problema de valor inicial (4.2) , tem uma ímica solução geral no conjunto:

n = {1x, Y0,.. ., yn 
): ll (X, yo,..., Yn ) - (*0, a0,..., t s)l I 

< t}.

4.4 Singularidades

Proposíção 4.II Seja c..I+R'('r+t)+t,c(s) : (x(s),y0(s),...JsßÐ com

c'(so) * 0, uma soluçtio geral de (4.1), seja DF Lipschitz em amavizinhonça de c(so).

Então:

i) se x'(so)=g então yä(so)=0,...,yä-r(so)=0,yä(so)*0 e

Frn (c(so )) é singular.

ä) Se A(c(se)) tem posto mtuimo , Sn (c(so)) é singular então

x'(so) = 0,yô(so) = Q...,Vl¡-r(so) = 0,yi (ss) * 0 e Fr, (c(so))tem posto m'I-

4.5 Equações com posto menor que m

A hipótese de posto máximo no corolário 4.10 é essencial.

Se Fr, (c(so)) é não singular (isto é , a E.A.D. tem índice 0) então A(c(ss))

tem posto máximo, pois:

Fto )

A(c(so )) =

F* (c(ss))

vo (so)

yz (so)

yr (so)

(c(so

0

;

-Im

0

Im

-I_

;
0

0

;
00
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Agora se Frn (c(so)) tem posto (m-l) , A(c(ss)) ainda pode ter posto máximo

F* (c(so

pois o vetor
Yo (so)

pode recuperar o posto de A(c(s6))

yr (so)

Proposíção 4.12 Se Fyq (c(sg)) tem posto menor ou igaal a (m-I) em uma

vizinhança de c¿:c(s6)), entêio existe trocas de variáveis no damínio e na ordenação de

F, onde podemos escrever do seguinteforma:

f(x, \M(x) ,z(x),.. . , \ry(r-t) (x¡,7{t-rt (x), w(o) (x)) = 0

g(X,W(X),2(X),-.,\ry(e-t)1¡¡,2{e-t)1X¡¡ = Q

onde f:Ç2-+ Rn e g:Ç2-+ Rp sãofunções suficientemente diferenciáveis definidas no

conjunto aberto conexo ç) c R(q+l)n+ç+l e n*p:rn, com f*<"> não singular.

Para a E.A.D. na forma (4.7), temos definições de solução análogas às anteriores:

Definição 4.13 Uma função (W,Z) com W:I + R' , Z;I->RP é dita uma

soluçtioclássicade (4.7) se W eCq e Z eCq-r em IcR e satisfaz (4.7).

Definição 4.14 A imagem de umafunção c:J + p(l+l)n+er*r é umq soluçêio

geral da E.A.D (4.7) se c eCt em J c R e søtisfaz :

f(c(Ð) = Q

e(c(Ð) = Q

w1(s)x'(s)-wô(Ð = Q

z1(s)x'(s) - zö (s) = Q
(4.8)

wo-r (s)x'(Ð - wä-2 G) = Q

zn-r (s)x'($ - zi,-2 (s) = Q

wo (s)x'(s) - wi,-r (s) - o

(4.7)

para todo s e J, onde c(s) = (x(s), wo (s), ro (s),. . ., w q_l (s), zo_r (s), wo (s)).
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A w-estrutura agora é definida pela flrnção u: O + RN e A:() + RM , com

N : (qm + (q-t)pX(q+l)m + qp + l) e M = ((q+l)m + qp)(q+l)m + ep +l), onde

,r!(\W 
0 r4,.. . rWq-r,fr-trW) =

wq

zq-l

wq-l
:

4
Yl2

4
rlt/ ¡

0

0

0

;
0

-t
0

0

0

0

;
0

0

Im

0

0

0

;
L

0

0

;
0

0

0

0

0

0 -L0
{l 00
000

;;;
000
000
000

0

0
.L

.:. ;
0

0

0

-t
0

0

0

0

0

e

lor(c(Ð)l
A(c(s))=lor(rtrlll

I w(col,l

Então, os seguintes problemas de valor inicial:

f(x rür(x), z(Ð,. . .,wq-r (x), zq-t (Ð, vrq (X)) = 0

g(xw(Ð,Z(Ð,...,wq-r(Ð,zq-t(x)) = Q

Wt(*o)=o¡,i=0(1)e
zi (*ù = b¡ ,i = o(l)q - I

f(c(s)) = s

g(c(s)) =Q
w(c(s))c'(s) = 0

c(0) = cs = (xs,os,bg,..., oq-¡,bq-¡, aq)

(4.e)

(4.10)

e
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I t(c(s))c'(s) = o{ " .""." r \ (4'll)
L.(O) =co =(xo, âs,bs,...,âq-l,bq-1, âq)

com (co) = 0 e g(c6):0, são respectivamente equivalentes a (4.3) , (a.5) e (4.6) .

Lema 4,15 Considere uma solução geral de (4.7) dado

por c:J 9 P(l+l)n+q¡r+1.

Se x'(s)*0 em um intervalo I c. J, então

\uo(s) = wo(x(s)), w1(s) = f Wf*t.>, ...,w.-r(s) = S*,x(s)),wn(s) =$*o{*{r)),

zo(s)=zo(x(s)), zrG)=fzo1*(s)),...,20-rAl=$zo(x(s)) em t e (Wo Zo) ae¡niaa

em xQ) é uma solução classica da E.A.D. (4.7).

Teorema 4.16 Se DF e Dg são Lipschitz em uma vizinhança aberta de co e

A(cJ tem posto mfuimo, então existe r>0 tal que o problema de valor inicial (4.10)

tem solução única em B={v:llv-coll<r} . þotução tinica no sentido de traço

único )

Corolórío 4.17 Se DF e Dg são Lipschitz em uma vizinhança abertq de

(xs,as,bs,...,âq-l,bq-I, ao) e A(*0,âs,bs,...,âq-1,bq-I,âq) tem posto m&imo,

então eriste r>0 tal que o problema de valor inicial (4.10) tem uma única solução geral

no conjunto:

n={(x,wo,zs,...,wq-1,2r-,,*r)rll(xws,26,...,\ilq-,,20-,,wn)-(x6,âe,be,...,âr-¡,bq-r,"r/ll=4

Proposíção 4.18 Seja c:J + ¡(l+l)n+*'*t, r(r) = (x(s),wo(s),zo(s),...,

wo-r (s), zo-r (s), wo (s)) com c'(ss) *0 uma solução geral da equação Q.7) e Df e

Dg Lipschitz em umavizinhança de c(ss).

i) Se x'(sg)= g então w6lso/ =0,2!oßJ=0,..., wi-rlso/ =0,2'r-tþo)*0, e

gzo-, lc(so) ) é singular .
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ii) Se A(c(ss)) tem ¡nsto máxìmo e Ezr_rßGsÍflsingutØ então x'(so)= g

, wô(so) = 0,2[(ss) = 0,..., wi,-r(so) =o,z!qt(se) * 0,e Ez"_r(c(so)) tem

posto p-I

Exemplo 4.3t
i

H

H

1

F
[,,

H
l1

hi

Seja

ftv'(Ð)'=Y(Ð.l Y(*o) =yo

I Y'1xo¡ ="0

onde xs > O,yo > 0,zo > 0 e z3 =yo .

Uma das soluções clássicas desta equação é : Y(Ð=(X- xs)l}+ytl')'
paraX € .R e o conjunto de singularidades é {OLO);Xe.R}. O u-sistema

associado é,

v?G)-vo(s) = Q

y1(s)x'(s) - yô (s) = 0

x(0) =¡¡o
yo(o)=yo

yr(o) =zo

e uma das soluções gerais é dada por c(s) =(r**0, $12+y{\2, st 2+y{2)

para s e.R . Como x'(s) = l*0 temos que c(s) = QÇY(X),Y'(Ð) . (veja frg.a.Ð

EiE-ioËã
o
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frs4.1

Note que a hipótese de posto máximo em A(c6) é essencial como pode ser visto

neste exemplo.

( o -l 2yr (sì
Aqui, A(c(s)) = 

[.V, (r) _1 ' 'O' ' 
) 

não possui posto máximo

quando yr(s) : 0 e se co = (x0,0,0) então o exemplo tem muitas soluções gerais, duas

delas são dadas por c(s): (s * x0, 0, 0) e c(s) = (s * w, tl4, sl2¡ .



c¡,pÍrur,o 5

ivrÉrono NluMÉnrco pARA E.a.rr. coM
SINGULARIDADE

5.1 Introdução

Neste capítulo apresentaremos uma nova abordagem para a resolução numérica

de uma E.A.D. , com base na teoria apresentada no capítulo 4.

Lembramos que, se desejamos resolver numericamente um sistema do tipo

F(x):o

em vez de utilizarmos o método de Newton ,

xk+r - xk - 1or1**))-t r(*k)
podemos usar o método de Newton modificado,

xk+r - xk -c(Dr(*o))-tr(*k)
sem perda de convergência" onde a é o fator de aceleração para o método.

Observação: a é um coeficiente relacionado com o raio de convergência da

matnz de iteração, mais detalhes serão dados no capítulo 6.

Dada a E.A.D. (2.1) os métodos numéricos usualmente utilizados (como o

DASSL, por exemplo) encontram uma aproximação para a solução classica y(t), o que

faremos através desta nova abordagem é encontrar uma aproximação para a solução

geral c(s) da E.A.D. (4.1), utilizando um método BDF.
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5.2 Descrição do Método

Consideremos então o sistema diferencial (4.4) associado à E.A.D. (4.1) e o

p.v.i. (a.5). Pelo teorema 4.9 este p.v.i. possui localmente uma única solução .

Por diferenciação obteve-se de (a.a) outro p.v.i equivalente, dado por (4.6). Na

demonstração do teorema 4.9 [Pires-94], foi verificado que o p.v.i. (a.6) é equivalente

ao p.v.i. para uma equação diferencial ordinária da forma :

c'(s) =114(c(Ð)
c(0) = co

A(u) 6p(l+l)mx(q+l)m+1, r(A(u)) .p(c+l)m+l

(s.t)

onde llr(a(u))ll=t

u"f .1Í"1.,1 to e A(u)r(A(u))=e.
\t(A(u))'/ \- / \ \- "

Resolveremos então o p.v.i. (5.1).Primeiramentg encontraremos o vetor r(A),

que pode ser obtido da seguinte maneira:

Suponhamos que a decomposição QR de At ( A' =a(å)) seja dada onde Q

é uma matnz((q+1)m+l) x ((q+l)m+l) ortogonal, isto é, QtQ = QQt = I e R é uma

matnz triangular superior (q+l)m+lx(q+l)m, não singular, isto é,

R,j=0 para i>j e R¡+0.

Assim se z denota a última coluna de a então

com

e, =(*, o)O 00z (n

pois as colunas de Q são ortonormais. Ainda nos resta encontrar o sinal de z tal que

/^t\
det["tJ >0 .



Note que: (o' 4 =o(å T), então,

*ß) =¿.(A' r) =d.te.detR

Logo, t(A¡: + 4 concordando com o sinal de detQ.detR, se é positivo ou

negativo.

38

(s.2)

Obseruação: detR é o produto dos elementos diagonais de & e seu sinal é

facilmente determinado, bem como o sinal do detQ, pois Q é ortogonal, então detQ : +

l.

Por exemplo: se rotações de Givens são usadas para obter a decomposição QR

de At então detq = l, se usarmos reflexões de Househoulder, cada reflexão muda o

sinal, e então o sinal do detQ é dado por: (-l)p, onde p é o número de reflexões que

são envolvidas na fatoração de At pelo método de Househoulder. Em arnbos os casos

não existe qualquer custo computacional adicional.

O custo computacional para determinart(A) é aproximadamente

%<^<n+ l))3, para cada passo. No entanto, este cálculo pode ser minimizado, pois,

olhando para aexpressão dew, e escrevendo

yr(s)t* -rro = 0
yz(s)r* -rr, = 0

= Yr (s)t*

= Yz (s)r*
Ð Tyo

Ð1v,

yo(s)t*-rro_, =0 Ð1y._, =yo(s)t*

onde r =(T*,ryo,...,r ys), substituindo em DF(c(s))t : 0, temos

B(c(s))ry = (r,. + Fro yr *. ..*Frr-, yr t 
, )[.J; ) 

= t
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Obtemos \y =
1x

usando uma decomposição QR para Bt com
7

Yq

aproximadamente um custo computacional da ordem ae 2/(n* Ð'. Portanto podemos

utilizar a relação (5.2) para obtermos r .

O método de EULER explícito para o sistema (5.1) é dado por:

Gn=cn-l-hr(A(cn-,)) = 0 (5.3)

O esquema numérico (5.3) será utilizado como um método inicializador, pois

c[ não é dado de entrada.

Para o passo corretor um método BDF podeser usado no sistema Q.a):

[r(t,) = Q

{ . .,, pc, ^ (5.4)

l*tc"lf = o

k
onde Pcn =IYicn-i, com T0 =1. Para obtermos cn, um método de Newton

i=0

modificado para sistemas indeterminados é utilizado, isto é,

,i*t = ci - oc*(.Ít')c("1), onae DG+ é a inversa de Moore-Penrose (ver

capítulo l) avaliada no ponto predito. Observemos que a dimensão de DG+ é: (q+l)m x

(q+l)m+I, logo o custo computacional para decompoJa na forma QR é de

It-tn+r)+r)3
Neste caso a parametrização de c está implícita. Uma forma de explicitarmos esta

parametrização é considerarmos uma parametrização por comprimento de arco,

adicionando a equação llt'(t)lt = 1, no sistema (4.4) que torna-se:
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F(",yg,yr,...,yn)= 0

Yrx'-Yô = o

Yzx'- Yi = o

Yq*'-Y'q-r = o

(s.5)

l*'l' * llvôll' * lþill' *' 'Ilväll'-r=o
Analogamente, pa,ra o passo corretor um método BDF pode ser utilizado no

sistema (5.5) :

F(.") = o

G(cn) = *('")f =o (s.6)

-1=0

com 6.¡(e+l)m+l * ¡(r+l)**1. Logo DG+ : (OC)-t, onde DG é quadrada com

ordem (q+l)m+l e dada por:

ll+ll'

Fx

(vtr,)o

(vr,")o

So

-I
0

Frr_,

0

0

F,,

0

0

(4)oI

F,, Fr,

0

-I (*l)n t

(vn-,,")n

(t0,")o

z(*i)o

0

(*í,)nt

2(vä,,,)o

Um método de Newton modificado para o sistema (5.6) é dado por:

c:,*t = cl, -øDG-t1cl¡qc1) onde
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G(c',) =
*("")?

, DG-l é a inversa de G avaliada no ponto predito e cr é o

PCn

F(c")

-l
h

fator de aceleração para o método de Newton.

Fro

Para calcularmos v = Dc-l(cl)C(cL), tomamos a decomposição QR

de DG: DG=QR .Daí, v=aDG-r(cllC<"ll=1oc("Î)ro=c("i) = Rv=y

onde y é dado por: qtC(ci).

O custo computacional para o método de Newton Modificado é

aproximadamente ]{-tn+l)+Ù'*j(.(q+r)+r)2 , onde j é o número de

iterações.

Podemos melhorar o desempenho computacional do método, realizando simples

permutações de linhas e colunas na matriz DG, tal que ela adquira a seguinte forma:

0

DG: 0

(*')ol

Fro-,

0

-I
(*')o I

;

(*')o t

Fro-,

-I

Fr,

0

0

0

(*')o I

Fro

0

0

0

-I

Fx

Yq

Yq-r

Y q-2

Yr

2(*')o

0

00

vä')o 2(vä-")
p p

,(, z(ví')o z(va')o,
q-2

Com esta simples mudança na construção de DG obtemos um significativo ganho

computacional ao calcularmos a decomposição QR de DG, pois os blocos nulos abaixo

da diagonal principal não serão alterados, preservando assim a estrutura de esparsidade

da matriz, bem como reduzindo o número de operações envolvidas no processo QR, que

agorapassa a ser aproximadamente da ordem de ]mt(q * Ð É conveniente lembrar que3 \¡

o custo do método esta diretamente relacionado com o custo da decomposição QR.
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5.3 Tentativas de Redução da Ordem do Sistema a Ser Resolvido pelo

Método de Newton

Tentativas de redução da ordem do sistema (5.6) foram colocadas em prática,

mas a instabilidade gerada por estas reduções tornaram-nas ineficientes. Brevemente

varnos citar duas dessas tentativas:

F("')

1. Ao considerarmos o sistema G(co) : *(r") PGn

h
2

-l=0

=Q

=Q € pcn=cn+Cn

il*l
com cn =(*n,Ygn,...,ynn) e Co =("*,,Croo,...,Crrn), reduziremos a ordem do

sistema a (m+l) equações e consequentemente a ordem da matÅz de iteração a

(m+l)x(m+l).

Olhando para aexpressão de w, desde qu" w(cn)+ = 0 , temos:

Yl,n

Y z,n

(xo +c*.)-þr," *Cro.")

(xn +C", )-(t,,, *Cr,," )

Yo,n =Yr,o(xn +

Y,,n = Yr,o(*n +

=Q

=Q

C*o

C*o

- Cro,o

- Cr'o

+

y.."(*. *c..)-þr-r.n îCr.-,,n)=o + Yq-r,n =Y0,"(*" *c,.")-Cr.-,.n

ou

Yi,n = Yq,n î'ar,.,.. (*" * a-" )' , i=o(t)q-I. (s.z)*c*")g-r
x

j=o

Portanto, para as primeiras m equações em (5.6), temos
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Para calcular co resolvemos H("o,yn,o)= O , com um custo computacional de

aproximadamente 3(-* 1)3 + j(m *l)' ,onde j é o número de iterações no método de

Newton Modificado. (co é obtido da relação (5.7) )

2. O côdigo DASSL trabalha com a matñz das derivadas da seguinte maneira:

-aFaF,,J=ø ryq'
convergência damatt'u de iteração, mais detalhes serão dados no capítulo 6.

O GSDAE também trabalha com uma estrutura semelhantg isto é:

DG=oÑ+aGAc' Ac

AG

Ac

,onde

F,,

0

x'I
0

;
0

F,,

x'I
0

0

;
0

0

-øI

F. Fro

00
00
00

;;
00

0

0

0

0

0

0

;

E.
Jq

0

0

;
x'I
0

S.-'
0

0

*lt
0

0

e

AGc[- =
Ac'

0

crYr

aYz

crY¡

0

0

0

0

;

0

0

0

0

-aI

0

0

0

-crl
-aI

cryq

2ax'

0

2o:y'o 2øyi 2øy) 2oyf-, zo,v'ltt

Obsenação: GSDAE é a denominação do código gerado apartir do método

numérico aqui introduzido.



45

Considerando DG como acima e a iteração de Newton como: DG v: G,onde v :

rfil - cl*r, ou seja:

F*v* * Frovs{-..+Fyr tq = F(*k,Vä,...,V[)

crylv* - Grvo + x'Pv1 = yf *'k - yf
ayåv* -crvr +x'Pv2 =yÏ*'k -yík

(s.10)
cyl-rv* -crvq-2 +x'pvn-l =yä-r*'k -yf,

cyüv* -crvq-l +x'Pvn = yä*'* -yält

zo[*,0.,,* .å(r'')'.,n,) = þ1' * $[ri-ll' 
- t

Para alcançá-lo vamos expressar v¡ ,i:O(l)q-l em função de (v*,vn

certo algebrismo obtemos:

", = *(vín -yl'*,*'* +x'Pv¡*1)*yl*rv*

Novamente nosso objetivo é reduzir a ordem do sistema (5.10) a m*l equações.

, güo após um

(s.1 1)

Para efeito de simplificação consideremos as seguintes relações:

a) w=1'
cl

b) õi*r = yik -yl*r*,k ,i=(q-t)(l)o;

c) Ti = yf , i=q(l)0;

d) Ê = x'P;

e) vi = (rio)t, i=o(l)q ;

Ð NORK = llr'*ll' - t e assimtemos:

v¡ =w(ô¡*r +pv¡*r)*T¡+rvx, i:(q-1)(l)0. As expressões de H e DH são

dadas pelas seguintes relações:
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hp = Fk - Tr,, [,å,*,toptn"uu ), 
p:l(r)m;

hm+, = ]Nom- ä.u,[,å,**',ur:-r-rlu ) 
.

ftpr = ,,. * T*,[åf-e¡(r-i-'rr:) , n=r{r)," ;

ftm+' = e+ä.,[,å(wB¡o-;ur,) 
'

q-l
&pt = F,n * i F,,, (*9)n-t ,p=l(l)rq t=2(1)m+1 ;

i=0

q

ftm+u = Ivr(*p)n-', t=2(l)m+1.
i=0

5.4 Conclusões

Ao utilizarrnos a formulação (5.5y(5.6) temos uma certa vantagem sobre a

anterior, pois, podemos utilizar qualquer método de resolucão de sistemas, como L.U.,

QR, dentre outros, para resolverrnos o sistema: Dc(ci,*t - ti,) = -O(t|).

Quando introduzimos a restrieao llc'(s)l' = t no sistema, não aumentamos o

custo computacional. Como vimos a maior parcela do custo esta relacionada com a

decomposição QR que neste caso permaneceu inalterada, tendo em vista que antes

t

(q+l)m+lx(q+l)m
tínhamos que decompor DG+ na forma QR, ou seja,
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t
(q+l)m+lx(q+l)m

DG+ = Q1q+t¡m+lx(q+l)m+l R(q+1)m+lx(q+l)m

e agora

(DG)f 
n*Um+lx(q+t)m+1 = Q1q+t¡m+lx(q+l)m+1R(q+l)m+tx(q+l)m+l



CAPÍTULO 6

Algorítmos e Estratégias no GSDAE

6.l fntrodução

Neste capítulo, discutiremos:

o Estratégras para a predição e correção da solução (resolução do sistema não

linear), onde apresentamos as formulas básicas, os coeficientes utilizados na construção

do método BDF e descrição do processo de correção;

. Critério para aceitação do passo, técnicas para determinar a ordem do método

BDF e a amplitude do passo ;

o Além de alguns comentários sobre a implementação do método.

Devemos observar que todas as estratégias utilizadas são baseadas nas do código

DASSL [Brenam-89].

6.2 Férmulas Básicas

Partiremos do princípio que possuímos aproximaçõ€s cn-¡ para as soluções

verdadeiras de c(sn-i ) para i=O(l)lq onde k é a ordem do método BDF que estamos

utilizando. Gostaríamos de encontrar uma aproximação para a solução em srr*1. Os

valores preditos para c e c' em sn¡¡ são obtidos pela avaliação do polinômio preditoq

onde: rÍ?r = Ilal(sn*1) e r;fì =Il|(sn*r). o polinômio preditor é tal que

rl*r(sn-i)=cn-i, i = o(l)k.
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A solução que finalmente é aceita pelo GSDAE é obtida pelo método BDF de

ordem k com coeficientes principais fixos ('fórmula corretora') . A implementação

com os coeficientes principais füos é uma maneira de estender o método BDF com

passo fixo para uma forma de passo variável. Há três princþais aproximações para

estender um método de passo múltiplo com passo füo para um de passo va¡iável. Estas

formulações são denominadas de 'boeficientes fixos", 'boeficientes va¡iáveis" e

'boeficientes principais fixos". Os métodos com coeficientes fixos caracterizam-se por

serem muito eficientes em problemas suaves mas tornam-se ineficientes ou possivelmente

instáveis quando aplicados em problemas que requerem frequentes ajustes na amplitude

do passo. Os métodos com coeficientes variáveis são as implementações mais estáveis,

mas possuem a desvantagem de requererem um maior número de avaliações da matt'u

Jacobiana em um intervalo quando a amplitude do passo é ajustada e portanto são

usualmente considerados menos eficientes do que uma implementação com coeficientes

fixos para a maioria dos problemas. A formulação com coeficientes principais fixos está

entre as formulas com coeficientes fixos e a com coeficientes variáveis, oferecendo as

vezes menos estabilidade juntamente com poucas avaliações damatriz Jacobiana, do que

a formulação com coeficientes variáveis. Ainda é uma questão em aberto para E.D.O.

Stitre para E.A.D. qual formulação é a melhor para um código geral. [Brenan-89] e com

mais detalhes em [Iackson-Sacks-Davis-80].

6.2.1 Coeficientes

Os valores da prediçã" (.Í?r, rlfì) e da correção (cna1) em sn+l são

definidos em termos de polinômios que interpolam a solução nos passos anteriores.

Seguindo as idéias de Krogh Ílkoeh-721, Shampine e Gordon [Shampine-75],

estes polinômios são representados no GSDAE em termos de diferenças divididas

modificadas de c. As quantidades que serão atualizadas de passo a passo são dadas por:
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Vi(n+ 1) =ho*t *hn *...*h¡a2-i =sn+l -Sn+t-i , i > 1

0i(n* l) =ho*1/ry¡(n+ 1) , i > I

Fr(n+l)=l

gi(n+9=vr(n+l)Yz(n.tÙ"vi-r(n+1), i> I
vr(n)vz (")...vi-r(n)

0r(n) =co

0i(n) =Vr(n)Vz(n)...ry¡-1(n[co, cn-I, cn-i+tl , i > 1

Oit"l=gi(n+l)S¡(n), i > 1

or(n+ l) = 1

oi(n+1)= tri*,1i - t¡t i> I
Vr(n+ l)Vz (n+ l)...ry¡(n+ 1)'

Yr(n+ l) =g

Ti(n+ 1) =Ti-r(o+ l)+a¡-r(n+ l)/hn*r, i > I

c[s
k

T
j=l

I
J

k
.ro(n+ l) =-Io,(n+ l)

Fl

As diferenças divididas são definidas pela recorrência

(6.1)

[.nJ= tn

[cnrco-,r...rco-rl =
Gn2C¡-¡r"'rCn-l+l Cn-l r Cn-2 ,' ", Cn-k

So - So-k
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6.2.2 Polinômio Preditor

O polinômio preditor é dado em termos d¿s diferenças divididas:

xl*r(s) = cn * (s - sn)[co,co-r] + (s - soXs- so-r)[co,co-1,c,,-z]*...
...+(s- sr,Xs- sn-r)...(s- so-r*rI.o,cn-I,...,ck1 G.2)

Avaliando [l+r em S¡ç1, € reescrevendo (6.2) em termos da notação em

(6.1), obtemos a formula preditora:

t

Diferenciando (6.2) e avaliando ?(lït em so...1, obtemos após alguns cálculos:

k+l

"Í?t = IO
i=l

k+l
.lloì = Iy ¡ (n+ r)rþi(n) .

i=l

6.2.3 lteração Corretora

6.2.3.1 Fórmula Corretora

A solução da 'formula corretora" é representada por Gn+r =(xn*r,yn+t,¡),

xn+l €R e yn+r,j €R*, j:O(l)q; tal que o polinômio corretor Xi*r(s) e sua

derivada satisfazem a E.A.D. (5.5) em sn+l € além disso o polinômio corretor interpola

o polinômio preditor em k pontos igualmente espaçados anteriores à so*1 (utilização da

formulação com coeficientes principais fixos), isto é,



?(i+r(sn+r) = cn+r

Xi+r(so+r -frn+r) = Xl*r(so+r -frn*l),1< i < k,
F(Ii*r (so*r )) = 0

Ç= w(xl*r (s'*r))xiir (sn+r) = o

tC ('*,)ll'-r=o

(6.3)
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=Q

Para encontrarrnos a formula corretora" notemos que (6.3) implica que:

rï+r(sn+r)-xl*r(sn+r)=b(s)(cn*1 -.Í?rl , (6.4)

onde b(sn*r-fün*r)=0 eb(sn*1)=1, i=1(1)k Diferenciando (6.a) e

avaliando em sn+I, resulra: cr(cn*1 -r[?rl+ho*1(ci*, -r#ì)= 0 (6.5)

onde o coeficiente principal fixo ø, está definido em (6.1).

Resolvendo (6.5) para clr*1, obtemos que a iteração corretora deve resolver:

F(c,,*1) = o

o[r,.,, cn+r, rí,f/ - ft t."., - rÍt¿,
w(cn+r {'lfì - r1,r"., - rÍ!,,

,í,!? - o){r"., -'f?, tll' -1=0

(6.6)

A solução cn+I, definida implicitamente pelas condições (6.3), é determinada

pela resolução de um sistema de equações não lineares através do método de Newton

Modificado.

6.2.3.2 Solução do Sistema Não Linear
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No capítulo 5 obtivemos a seguinte iteração de Newton

F(co*r)

rÍiit) = .Íiì - acDG-rtcÍ?rpfcÍiìl ,onde G(co*r) =
*(t"*r)T

com

I

pcn+r dadoagorapor (*.fl-fftr,..r-rf?r, , Dc-r é ainversa deDGe

ac é o fator de aceleração para o método de Newton

O custo computacional na iteração de Newton está relacionado com o número de

iteracões m e com o cá{culo do vetor v =DG-l(cl*r¡c1r3*1). observe que a cada

passo teríamos que avaliar DG no ponto predito e realaæ uma decomposição QR para

podermos resolver o sistema. Se a matriz de iteração e a constante c[ = -otn*rn^
tem mudado muito desde que a última matt'l.øde iteração foi calculada, então é desejável

ui¡llrz* amatnz de iteração anterior ao invés de reavalia-lá,e como consequência não

teremos que realizar uma nova decomposição QR damatñzem todo paf¡so.

Então a iteração que realmente utilizamos é:

(.s)=þpl)-a'(oc)-'c(,ä,) , (6.7) onde

(OG)-t é amatrude iteração calculada num passo anterior.

Nossa principal preocupagão agora é quando deveremos atualizar a matnz de

iteração DG.

A constante ac é escolhida para acelerar a convergência da iteração quando

a * ô,, onde ô é calculada no mesmo passo q* (OG)-t. P*u encontrar o valor

ótimo de ac, notemos que a iteração (6.7) converge, para uma boa condição inicial,

quando o raio espectral de B=(I-ac(OG)-tDG) for menor do que um. euando

(6.7) é utilizado para resolver a EDO linear, y'- Ay = 0, encontramos que se l, é um

auto valor de A' então f =l-ac(cr -t')/ (,î-À) é um auto valor de B. Para uma

E.A.D. geral onde os auto valores de DG são desconhecidos, tomamos ac tal que

n+l

h
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minimize o máximo dos I no lado esquerdo do plano complexo. Esta minimização dár

2â.
ac=..........-

cf, + c[,

Quando ac é escolhido desta maneira" o corespondente l, é dado por :

t

= Ct -Cf,À = 

- 

(6.8).
0¿ +cf,

A expressão (6.8) é útil na decisão de quando deveremos avaliar a nova matriz de

iteração. Assumindo qu" l, é uma aproximação para o raio de convergência de (6.7)

quando a * ô", e que estamos dispostos a tolerar um raio de convergência de p = 0.25,

então uma nova matnz de iteração é calculada antes de tentar a iteração sempre que a

amplitude do passo e/ou a ordem mudam tal que lIl t U

Critório de Parada

Uma decisão que é importante para a confiança e eficiência de um código como o

GSDAE é quando terminar a iteração corretora (6.7). É, bem conhecido que

lþ.. -.(i+r)ll = åþ,'*e -,(Ðll

onde c é a solução da equação corretora e p é o raio de convergência da iteração

Seguindo Shampine [Shampine-75], a iteração é continuada até que

P ll^1i+Ð - ^(i)ll< o.rt (6.e)l-pll- w il--''"

tal que o erro da iteração 
lþ- - r,t*t,ll seja suficientemente pequeno.Embora a

condição (6.9) parece ser em um primeiro momento independente de qualquer tolerância

para elro requerida pelo usuário, esta informação está escondida na norma. Em

particular a norrna utilizada no GSDAE é uma'horma-peso", onde os pesos dependem

de uma combinação dos erros relativo e absoluto e dos valores de c no início do passo. A

constante 0.33 foi escolhida tal que o erro devido ao término da iteração corretora não

afetana de maneira prejudicial a estimativa do erro de integração. Mais precisamente, se
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os pesos são todos iguais e proporcionais a uma desejável tolerâ¡rcia e do erro de

integração, então a condição (6.9) pode ser interpretada como uma restrição ao erro da

iteração corretora levando-o a ser menor que 0.33 e . Um maximo de quatro iterações é

permitido. Sempre que p>0.9, a iteração é considerada falh4 e a matru de iteração ,se

não for corrente, é reavaliada .

Uma estimativa para o raio de convergência p ê definido por:

(i+1) _,(i)
t/
/t

p=
ll.ttl - ctor

,e é estimado sempre que duas ou mais iterações no método de

Newton tenham sido efetuadas.

Se a diferença entre o preditor e a primeira correção é muito pequena (erro

relativo em c), a iteração é terminada" neste caso p não é computado, e assim é tomado

como sendo o último raio calculado.

Se a iteração corretora falhar na convergência" amatdø de iteração é reavaliada e

a iteração é reiniciada. Com a nova matnz de iteração, se o corretor voltar a falhar , a

amplitude do passo é reduzida por um fator de um quarto. Após dez falhas consecutivas,

ou se a amplitude do passo torna-se tão pequena que s+h é igt¡al a s na aritmética do

computador, o GSDAE retorna ao programa principal um "flag" de erro.

6.2.3.3 Algorítmo para a fteração Corretora

sentinela: variável que indica se houve a convergência ou não;

nint: contador para a iteração corretora:> ( I <= nint <: 10) ;

ncor: contador para a iteração de Newton :> (l (: ncor <: 4) ;

prirm: variável real que aÍnazenao valor da norma do ponto predito;

d: variável real que armazena o valor da norma do vetor diferença rÍil -.Íiit);

início

sentinela:0



56

# Atuahza o vetor peso no ponto cn

# Calcula a nonna do ponto predito cfl*¡ armazenado-a em pffm

# Teste para avaliar nova Jacobiana DG

# Calcula o fator de aceleração

l* Correcão tl
faça

ncor:0

enquanto ((ncor<4) e (sentinela: 0) )

ncor:ncor* l;
NEWTON ( parâmetros ) ; /* função que resolve o sistema não linear

através do método deNewton */

atualizac, c'

o: ll.Íll - 'Íïi',ll
se (d < tolerância*100*pnrm)

sentinela = I /* convergiu */

nint = l1

senão se ( ncor = l)
d0=d

se (100 * d0 < 0.33)

sentinela = I /* convergiu */

nint: ll
senão

Avalia a função F no ponto conigido cn+l = (cx,cyn*1,¡ ), i:O(l)q

repete a iteração novamente

senão

/* estima o raio de convergência para aiteraçáo *l

ro=d/d0

,o - ncor-./[

se (ro > 0.9)

se (Jacobiana é corrente)
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ncor = 4 /* necessário reduzir a amplitude do passo */

senão /* necessário avaliar a Jacobiana DG e tentar o mét. de Newton

novamente */

avalia DG no ponto predito r1*,

sentinela: 0

ncor = 0

senão se ( (ro / (l - ro)) * d < 0.33)

sentinela: I /* convergiu */

nint: ll
senão

Avalia a função F no ponto corrigido cn+l = (cx,oyn*r,¡ ),

i = 0(1)q

repete a iteração novamente

l* frm enquanto */

/* testes de convergência */

se (sentinela: 1)

terminou a correção

retorna sucesso

/* Newton não convergiu -> definir causa --) tomar a decisão adequada */

se ( jacobiana não é corrente )

avalia ajacobiana

nint=nint+l
tentar a correção novamente

senão

reduzir a amplitude do passo

atualizar dados

realizar nova predição com a nova amplitude

Avalia a função F no ponto predito;

# Atualiza o vetor peso no ponto cn

# Calcula a norïna do ponto predito cl*1
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# Teste para avaliar nova facobiana DG

# Calcula o fator de aceleração

nint=nint+l

enquanto (nint < 10 )

/* fim faça - enquanto */

se ( (nint > 10 ) e (sentinela : 0 ))
retorna effo na convergência do método de Newton

fim da correção

6.3 Estratégias para Seleção de Ordem e Amplitude do Passo

Nesta subseção descreveremos os critérios utilizados para decidir quando aceitar

ou não um passo, e as estratégias para seleção da amplitude bem como da ordem para o

próximo passo.

6.3.1 Teste para Aceitação do Passo

Uma questão importante a respeito de um código para uma E.A.D. é como

decidir a aceitar ou não um passo.

Estaremos interessados em dois tipos de erro, um é o erro de truncamento local

do método

aproxima hc' com a formula:

(llr(."' vl, vl, "' tl)ll) O coeficiente principal fixo da formula BDF

k+l
hn+rcl,+r = Eo,-,(n+ lþ¡(n+ 1)-(", -oo(n* 1))0**r(n+ l)

i=2

A solução verdadeira c(s) satisfaz:
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h,,*1c'(s,,*r) = f cl¡-r(r+ l)fr,(n+ t)-þ, - ao ln + r))õ..r (n + l) * rn+r
k+l

i=2

, onde tn+l é o erro de truncamento local, dado por:

rn+r = (o**, (n + t) * c, - a 0 (n * r))õ*., (n + l) *,åi *, (n + l)fi¡ (n + l) (6. t0)

e fr, (n + t) são as diferenças divididas definidas em (6.1), avaliadas na solução

verdadeira c(s).

O GSDAE estima o termo principal do erro de truncamento local þrimeiro termo

de (6. l0)). A diferença dividida õn*, (o + l) em (6. 10) é aproximada por $¡*2 (n + 1),

e este é dado pela diferença entre o preditor e o corretor. Para ver isto, seja 2¿i*t(s) o

único polinômio que interpola cn+l-i, i=0(l)k+1. Então lembrando que o preditor

interpola cn-¡, i:O(l)lq segue qug Xi*l (s)- Il*r (s) = 0r+z (n + l) em s = sn+1,

como ?(l+r (sr,+r ) = Gn+r e Xl+r (so*l ) = cfl*r por definição, temos

cn+l - cl+l = $¡*r(n+ l).

Portanto, o termo principal do erro de truncamento local é estimado por:

(o**,(n+l)+o, -o0("*1))11."., -rl.,ll (6.11).

O outro tipo de erro que é importante é o erro cometido na interpolação para

encontrar a solução em s' tal que Sn ( s' ( Sn+l . No GSDAE a solução em s' é dada

pela avaliação do polinômio de grau k em s',(onde k é a ordem do método que foi

utilizado para encontrar cn+r) o qual interpola c nos últimos k+l pontos

cn+l,cn,".,cn-k+1. O erro deste valor interpolado é composto de duas partes. A

primeira é o'brro de interpolação", devido a interpolação da solução verdadeira c(s) em

sp..1rs¡¡,".,sn-k+l por um polinômio. O termo principal do erro de interpolação é

limitado por

ar*r(n+ t)llôr.z(n* t)1. (6.t2)
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A segunda parte do erro é devido ao fato que estamos interpolando a solução

computada ao invés da solução verdadeira. Este erro é proporcional ao erro da solução

na malha de pontos, que está representado na relação (6.11).

Tomando (6. I 1) e (6.12) juntos, em todo passo exigimos que:

ERR = tllr"*, -.î.,11< Lo, (6.13)

onde

ft¿ = -*(or+r(n+ l),lo¡*1(n+ l)*ü, -ao(n* Ð|)

Se esta condição não é satisfeita, então o passo é rejeitado.

6.3.2 Critério para Determinar a Ordem do Próximo Passo

Se um passo é ou não rejeitado, o código deve decidir qual ordem para o método

será utilizada no próximo passo. Desde que o preditor e o corretor são de mesma orden¡

a ordem dos termos principais em sua correspondente expansão em série de Taylor são

idênticos exceto pelas constantes do erro. O GSDAE estima os termos remanescentes da

série de Taylor de ordens k-2, k-l e k. Se os últimos k+l passos têm sido tomados com

ordem e amplitude constantes, então o termo de ordem k+l também é estimado. Estas

estimativas são:

TERKM2 = ll0. - l)or-r (n + l)g1 (" + r)ll - llrrk-tcrt-u ll

IERKM I = llko ¡ (n + t)g ¡*r (n + Uil = llnn 
r,*, 

ll

TERK = ll(t + 1)o¡*¡ (n + l)g ¡*z (n + Uil - llo*.t.,n*t, ll

TERKPI = ll(t +2)oya2(n+ 1)g1*3(n+ ry - llou."tu*"ll

(6.14)

Desde que a estimativa de maior ordem TERKPI é formada somente após k+l

passos com amplitude constant a, cJ k+2(n + 1) é dado por: ok+2 (n + 1) = /g * Z¡
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A estratégia para aumento ou diminuição da ordem é baseada em Shampine e

Gordon [Shampine-751. FIâL uma breve fase inicial onde a ordem e a amplitude são

aumentados em todo passo, e depois a ordem é aumentada ou diminuída dependendo se

TERKlvf2, TERKMI, TERK e TERKPI formarem uma sequência decrescente ou não.

A filosofia por trás desta estratégaét que a expansão em série de Taylor comporta-se

como o esperado para ordens maiores somente se a magnitude dos sucessivos termos de

ordens maiores formam uma sequência decrescente. Caso contrário, é mais seguro

utilizar um método com ordem menor.

Algorítmo para aceitação do passo e para determinar a ordem a ser

utilizada no próximo passo

início

knew: k

# calcula a norma da diferença entre o ponto corrigido e o ponto predito

Enorm=11."*, -.
/* cálculo dos termos TERK TERKMI, TERKM2 */

termos (parametros)

/* cálculo de ERR */

se k: I então ERR=M * Enorm

senão

se (k>2) então

se (ma:r(TERKMI,TERKM2) < TERK) então knew: k - I

EST=TERKMI/k

senão se (TERKMI < 0.5 * TERK) então knew = k - I

EST=TERKMI/k

ERR=M*Enorm

/* teste para aceitação do passo */

se @RR > 1.0) então /t o passo não foi aceito */

0
n+l
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incrementa o contador de falhas consecutivas

restaura os valores de c e de { para a nova ordem

k = knew

senão /* o passo foi aceito */

EST:TERK/k+l

se (knew = k - 1) então k = k - I

EST: TERKMI / k

senão

testa se k pode ser aumentado

caso afirmativo

constroe TERKPI

/* testes para aumentar ou diminui a ordem */

se (k: l) então f
se (TERKPI <= 0.5 * TERI9 então EST = TERKPI lk+2

k: k+l

se¡rño se (TERKMI < min(TERIÇTERKPI) então EST: TERKMI / k

k: k-l
seniio se (TERKPI <: (0.5 * TERK)) então EST: TERKPI /k+Z

k: k*l
l* realiza o up date das diferenças divididas */

update (parametros)

fim

6.3.3 Critério para Determinar a Amplitude para o Próximo Passo

Após o passo ter sido aceito ou não e a ordem do método a ser utilizada no

próximo passo ter sido determinada, o GSDAE decide qual será sua amplitude. A
estratégia mais eficiente é autilizada por Shampine e Gordon [Shampine-75].

O GSDAE escolhe a nova amplitude rhn+t tal que o erro é aproximadamente

metade da tolerância para o erro de integração. Portanto r é dado por:

, = (z.oEST)-/<ua¡ (6.1s).
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Onde EST é a estimativa do erro para o møodo de ordem k que foi selecionado

para o próximo passo e é obtido pela estimativa dos termos em (6.14), mas escalados

agora pela constante de erro /(k + 1). Após um passo com sucesso, a amplitrde é

aumentada somente se pode ser dobrada. Se um decréscimo é necessário após um passo

com sucesso, a amplitude é diminuída por no mínimo um fator r: 0.9, e no máximo por

r : 0.5. Após um passo rejeitado, se for a primeira falha desde o último passo com

sucesso, então r é determinado pela relação (6.15) e multþlicado por 0.9, e a amplitude

do passo é recluzida por no mínimo r: 0.9 e no máximo por r: O.25. Na segunda falha

consecutiva, a amplitude é diminuída por um fator de um quarto. Após um grande

decréscimo da amplitude do passo, a formula BDF com coeficientes principais fixos é

mais precisa com ordem l, assim após três falhas consecutivas, a ordem é reduzida a urn"

e a amplitude é reduzida por um fator de um quarto em toda falha dali em diante.

Quando a amplitude é tão pequena que s*h ^, s, um retorno de erro érealizado.

Algorítmo para determinar a amplitude do passo ( h*r)

início

calcula r

se (passo foi aceito ) então f
se (r >= 2.0) então h= 2.0 * h /r' dobra o passo */

senão se (r (: 1.0) então r = mær(0.5,min(0.9,r))

h = h * r/* passo é reduzido

por um fator de r */

senäo /* o passo não foi aceito */

restaura psi e s

se (contador de falhas consecutivas = l) então
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r=rt'0.9
r : mar(0.25,min(0. 9,r))

h:h*r
senão se (contador de falhas consecutivas:2) entilo

h=h*0.25

senão

k:1
h: h * 0.25

fim.

6.4 Alguns Comentários sobre a fmplementação

6.4.1 Norma Peso

A norrna que o GSDAE utiliza é a 'horma peso":

ll'll = (,z*.)i'("/*,,)'

Daí, ternos we: llcll=

i=l

onde

WTi = RTOLi lotl *ATOLi, RTOLi : é atolerância para o e¡ro relativo, ATOL¡ :

é atolerância parao erro absoluto, u éo ponto anterior (tr) .NEQ=(q+l)m+I.

Devemos lembrar que c - (.*,cyi"¡), i=0(l)q, j:l(l)Íu logo, ao calcularmos a

nofrna de c, devemos considerar c como um vetor de ordem NEQ e o vetor de pesos

com uma componente correspondente a cx e outra a cyij ,isto é, WTx e W'Ty¡; .

¡,"r[r#J'.[ååt#j)],
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6.4.2 "UP DATE ' das Diferenças Divididas

A cada passo o GSDAE rtualiza as diferenças divididas, representadas por $¡,

cuja expressão é dada em (6.1). A relação que determina o'bp date"é dada em Krogh

V<rogh-721 por:

öi*r(u + 1) = 0i(n+ l)-Fi$i(n) = 0i(n+ l) = 0i*r(n+ 1)+Oi(") (6.16)

Convénr observarmos que $i é armazenado sobre $¡ .

Novamente, lembrando que ç=(c*,cyij), i=0(1)q, j=l(l)rl temos que

0p =(tt,0r0.,,,), n:r{t)t+3, i=O(l)q, j=l(l)q onde k é a ordem do método BDF

utilizado.

Na subseção 6.3.1, vimos QU€ coa¡ - cfl*r = ôt+z (n + 1) . No GSDAE, em cada

passo a diferençô cn+l -c|*r é armazenada em e=(r*,nr',), i=o{l)q, j:l(l)rt

logo: {*r*, (n + 1) = E* , öyr*2.¡.j (n + l) = Er,,,

Daí, temos o seguinte algorítmo para o "up date" das diferenças divididas:

sejam:

kold: ordem anterior do método BDF;

kmax; ordem máxima permitida para o método BDF, que em nosso caso é

kmarc:5.

tntcro

se (kold < kmax) entño

0*.*, (n* l) = E*

para i=0 até q

para j=l até n

ôr**r.,.,(tt+Ð=8r,,,

Ô***, ('r + l) = Ô*r*, (n) + E*

para i:0 até q
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pnrâ j:l até n

ö yr*r.¡.j (n + 1) = öyr*r,i,j (n) + Ev,,¡

parn z:2 até k+l

p: (k+1)-z+1

0*o (n + l) = ô*n (n) * ö5*, (n + l)

para i=0 até q

para j:l até n

fim.

ordinária dacla por:

I r(c(s))=e

I *(c(s))c'(s)=s

I ilr'1s¡ll-r=o
[c(0) = ço = (xo, oo, â1,..., âq )

0 r0.,., 
(n + l) = 0y0,,,¡ (n) + Öyp+r.¡,j (n + l)

6.5 Processo de Inicialização

Ao considerarmos o sistema (ver cap.S,seção

2), esbarramos no fato de não possuírmos inicialmente uma aproximação para c'(s).

Este problenra é contornado ao resolvennos o p.v.i. para uma equação diferencial

c'(s)=1(¡(c(Ð))
c(0) = st

(cap.5,seção2).

O processo de inicialização resume-se no cálculo de t(A).
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cálculo de r(A)

O vetor t(A) é obtido através da relação (5.2) e pela solução do sistema

B(c(Ðv=(r. + $oyr+...+Sn-,ya *. [;) 
=0, com um ct¡sto computacional

da ordem de J(m+ 1)3 ( cap.S,seçto 2').

Obticlo t(A), o GSDAE inicializa 0z como sendo (A) e assim pode iniciar o
processo de integração com o polinômio preditor com k = 1, ou seja,

,l = 0î +01 = co +h,t(A(rr)) @derExplícito).



CAPÍTULO 7

Resultados Numéricos

7.1 Introdução

Apresentaremos neste capítulo alguns testes realizados com o GSDAE e com o

DASSL, sendo que em alguns o teste também foi realizado utilizando o sistema (5.5)

implementado no DASSL.

Denotaremos por DASSL1 o código DASSL implementado na sua forma

original e DASSL2 à forma utilizando o sistema (5.5).

O código GSDAE permite integrar em x ou em s (comprimento de arco), em

alguns exemplos integraremos em x e em outros em s, pois assim podemos faeer uso de

um visualizador de curvas para vizualizar acurva c(s) gerada pelo GSDAE.

7.2 Resultados Numéricos

Teste-l Equação da Esfera

O objetivo deste teste é ressaltar a eficiência do código GSDAE quando aplicado

em um problema com singularidade.

Seja a E.A.D. não linear implícita
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x2 +y2 *y'2 =l

com varores iniciais dados r"r, 
{ÍilË, 

(m:1, q:1)

(7.r)

Resolveremos esta equação no intervalo [0, 1] utilizando o GSDAE , DASSLI e

DASSL2 sendo que os resultados encontram-se respectivamente nas tabelas 7.La ,7.Ib e

7.Ic.

No caso do GSDAE, primeiramente integraremos em x e constatamos que o

método interrompeu a execução em sfinut = 1.575716049330584 , devido ao

reconhecimento da singularidadg em seguida integraremos em s com o intuito de

observarmos a curva c(s) gerada pelo GSDAE.

l.Oxl0-'"l.0xl0'''0.002000198688o.6033183743520.797497923743

ATOLRTOLYttYorx

Tabela 7.la Solução Equação d¿ Esfera usando o GSDAE

Cuja estatística é:

402+ total de passos computados

1+ passos rejeitados

I + falhas no Método de Newton

4l + avaliações da Jacobiana

731+ avaliações da Função

Para ts = 0.0 e t¡*t = L00 temos:

l.0xl0'''0.5403023060 l.0xl0'"0.8414709848x:1.0

l.0xl0'"l.0xl0-''0.69670670940.7173560909x:0.8
ATOLRTOLYrrYor

Tabela 7.lb Solução da Equação da Esfera usando o DASSL1
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Cuja estatística é:

175 + total de passos computados

0 + passos rejeitados

0 -+ f¡lhas no Método de Newton

47 + avaliações da Jacobiana

235 + avaliações da Função

Para os parâmetros so = 0.0 € sfi,,ot = 2.0, temos:

Tabela 7.lc Solução Equação daEsfera usando o DASSL2

Cuja estatística é:

t18+ total de passos computados

5-+ passos rejeitados

0 + falhas no Mótodo de Newton

63 + avaliações da Jacobiana

1220 + avaliações da Função

Como podemos observar na tabela 7.lb o código DASSLI não reconheceu a

singularidade e assim gerou valores inconsistentes, já o GSDAE reconheceu a

singularidade e como estávamos integrando em x houve a intemrpção da execução do

programa.

As figuras 7.1a, 7.1b, 7.lc e 7.ld correspondem às projeções de c(s) nos planos

Ð, xy' , W' a no plano xy com uma rotação de l0 graus.

1.0x10-"l.0xl0 "4.38876552870.64034601190.6624336561s:2.0

1.0x10-''l.Oxl0'"4.37060331720.6033t837770.7975003434s: 1.576

l.0xl0-"1.0x10-''0.N162939547060331837590.7n4987664s= 1.574

ATOLRTOLYtrYorx
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Plano xy

frgva7.Ia
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Plano xy'

figura 7.lb
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Plano yy'

ñgura 7.lc
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Plano xry com rotação de 10 graus

figura 7.1d
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Teste-2 Equação Exponencial

Seja a E.A.D. linear de índice zero

I v'- x"v
.lY(o) = t

Lv'(o) = Ly(o)
Q.2)

O objetivo deste teste é verificar a estabilidade do método GSDAE, para tal

consideraremos o intervalo [0, 0.5] com I= I e À = 50 .

Resolveremos esta equação utilizando o GSDAE , DASSLI e DASSL2 sendo

que os resultados encontram-se respectivamente nas tabelas 7.2a e7.2b.

t2586145aF

35 4425aJac

000fnewton

020rpas

5984 101tpas

-0.56x10''0.5x10''4.003x10'"Erro Relativo

DASSL2DASSLlGSDAEl,=1

Tatr,la 7.2a

30I4lll63426aF

t4625t62aJac

020 0fnewton

5722trpas

1680833t637tpas

0.l9xl0'0.254x10' 0.254x104Erro Relativo

DASSL2DASSLlGSDAEÀ=50

Tabela 7.2b
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Teste-3 E.D.O. de ordem 3

Seja aE.D.O. de ordem 3, com os seguintes valores iniciais:

y"' +Y' = 0

Y(o) = o

Y'(o) = I
Y"(o) = 2

Y"'(o) = -1

Q.3)

Cuja solução é y(x):2 - 2cos(x) + sen(x) . Neste caso m: 1, Q:3.
Resolveremos esta equação utilizando o GSDAE e DASSLI sendo que os

resultados encontram-se respectivamente nas tabelas 7.3a e 7.3b Devemos observar que

para utilizrumos o DASSLI, devemos transformar esta equação em um sistema de

equações diferenciais de primeira ordem (7.3b), ou seja; considerando Xl = Y,

xz =y' € x3 = y" temos xî = xz , xL =xz e x\ = -xz daí

1

0

-1lIxå

xi

3

xl
X2

X3

com
[x'(o)=s f *i(o)

l*r(o)=1e.1 *i(o)

[x,(o) = 2 [l.i(o)

I
2 (7.3b)

I

Agoratemosf,=3,q=1.

Para nossa análise consideraremos o seguinte intervalo: [0, U

ATOL = 1.0x10'rt

RTOL = l.0xl0''

Erro Relativo: 0.0

yot : 1.7 6O86637 44440427

x: 1.00

Tabela 7.3a Solução Equação E.D.O. de ordem 3

usando o GSIDAE
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Cuja estatística é:

100-+ total de passos computados

0 -t passos rejeitados

0 + falhas no Método de Newton

36 -+ avaliações da Jacobiana

182 + avaliações da X'unção

ATOL: 1.0x10 15

RTOL = 1.0x10''

Erro Relativo: -5.2247x1 0'ro

Yor = 1.760866374

x: 1.0

Tabela 7.3b Solução E.D.O. (7.3b) usando

DASSLl

Cuja estatística é:

106 + total de passos computados

0 + passos rejeitados

0 + falhas no Método de Newton

44 + avaliações da Jacobiana

151 -+ avaliações da X'unção

As figuras 7 .2a e 7 .2b conespondem às projeções de c(s) nos planos xy e xy "' .
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Plano ry

frgua 7.2a



qz'L vm?g

,rrÁx oue¡¿

6L
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Teste-4 Equação de Van Der Pol

Seja a E.A.D. não linear semi expllcita de índice zero

t Yi =Yz

L -- v(r-v?)v' -v, Q.4).

Neste caso m :2, i = L A equação de Van Der Pol é uma das mais simples

equações não lineares que descrevem um circuito elétrico. Esta equação é facilmente

integrada para valores moderados de p. Mas se, por exemplo considerarmos l¡ : 500 o

problema torna-se mais dificil [Hairer-9l]. Logo temos um problema STIFF.

Consideraremos p = 500 e þ = 5000, assim os valores iniciais são dados por:

Yr(o) = z

Yz(o) = o

vî(0) = 0

vå(o) = 1

Resolveremos esta equação utilizando o GSDAE e DASSLI sendo que os

resultados encontram-se respectivamente nas tabelas 7.4a e 7 .4b

1.0x10" 1.0 x l0-rtATOL:

1.0 xlOo1.0 x l0''RTOL:

-0.0001333 48t49t0r2-0.0013348155038424Yoz

r.999866665790966t1.9986668r39t89576Yor

1.01.0x

tr=500 p:5000

Tabela 7.4a Solução Equação de Van Der Pol usando o GSDAE
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Cujas estatísticas são:

P:500
72E + total de passos computados

7 + passos rejeÍtados

166 -+ falhas no Método de Newton

546 + avaliações da Jacobiana

1789 + avaliações da Função

F: 5000

36L + total de passos computados

19 + passos rejeitados

10 + falhas no Método de Newton

Ll2 -+ avaliações da Jacobiana

731+ avaliações da Função

Tabela 7.4b Solução Equação de Van Der Pol usando o DASSL1

Cujas estatísticas são:

F=500

116 + total de passos computados

0+ passos rejeitados

0 -+ falhas no Método de Newton

49 + avaliações da Jacobiana

154 -+ avaliações da Função

1.0 x l0'"1.0 x l0 ttATOL:

1.0 xlO-"1.0 x l0-"RTOL

-0.0001333 481494-0.001334815979Yoz

t.9998666651.998666503Yor

1.01.0x

p:5000P:500
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t¡ = 5000

110 + total de passos computados

4 + passos rejeitados

0 -) falhas no Método de Newton

51 + avaliações da Jacobiana

153 + avaliações da Função

Consideremos agora a equação de Van Der Pol como uma E.D.O. não linear de

ordem 2, ouseja, y" = p(l- V')V' -V (m: l, q,:2) e utilizaremos o GSDAE para

resolvê-la, sendo que os resultados encontram-se na tabela 7.4c. Novamente em nossos

testes consideraremos p = 500 e þ = 5000, assim os valores iniciais são dados por:

vt(o) = 2

vî(o) = o

0) = -2,

Tabela 7.4c Solução Equação de Van Der Pol (m=1, q=2) usando o GSDAE

Cujas estatísticas são:

p: 500

325 + total de passos computados

18+ passos rejeitados

13 -> falhas no Método de Newton

90 + avaliações da Jacobiana

690 + avaliações da Função

1.0 x l0''"1.0 x lO'rtATOL:

1.0 xlO-'1.0 x l0-'RTOL:

-0.0001333 481492679-0.0013348155039419Yoz

t.99986666516777521.998666813840201 IYot

1.01.0x

t¡:5000P:500
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P: 5000

339 + total de passos computados

26 + passos rejeitados

23 -) falhas no Método de Newton

128 -+ avaliações da Jacobiana

729 + avaliações da Funçâo

Teste-S E.D.O. implícita

Seja a e.d.o. implícita com os seguintes valores iniciais:

y co{t) + 2tel * (r*(Ð + t2 eY + 2)y' = o

v(o) = t
v'(o) = -0.5

(7.s)

Cuja solução exata é: y sen t + t2 e! + 2y - 2 .

Resolveremos esta equação no intervalo [0, l], utilizando o GSDAE e DASSLI

sendo que os resultados encontram-se respectivamente nas tabelas 7 .5a e 7 .5b.

ATOL = l.0xl0'rt

RTOL: l.0xl0''

Erro Relativo: 0.8 x 10-'

Yor = 0.25 I 3587857985173

x = 1.00

Tabela 7.5a E.D.O. implícitausando o GSDAE
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Cuja estatística é:

138 -+ total de passos computados

0 + passos rejeitados

2 + falhas no Método de Newton

4O + avaliações da Jacobiana

289 + avaliações da X'unção

ATOL = l.Oxl0'rj

RTOL: 1.0x10'7

Erro Relativo: -0.411 x l0ó

Yor 
:0.2513585831

x= 1.0

Tabela 7.5b E.D.O. implícia usando o DASSLI

Cuja estatística é:

8l+ total de passos computados

0+ passos rejeitados

0 -t falhas no Método de Newton

17 + avaliações da Jacobiana

108 + avaliações da Função

Teste-6 E.A.D. algébrica

Seja a E.A.D. puramente algébrica :

l*' *y2 = |

lv(o) = r
(7.6)
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Neste el(emplor gostaríamos de ressaltar que o DASSL em sua formulação

original não resolveria esta equação, por esta razão vamos considerar apenas a resolução

desta por meio do GSDAE no intervalo l0,2nl, a cunra. c(Ð é dada na figura 3.

figura 3
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Teste-7 Equação com posto menor do que m

Seja a E.A.D. na forma semi-implícita:

'+yl'=l (7.7)
o.25

Condições iniciais:

xo =0
Yr =0

vz =0'5

í=-1
Ao integrarmos em x o GSDAE abortou a execução em x: 0.525266497 devido

ao reconhecimento de uma singularidadg os resultados encontram-se na tabela 7.6

1.0 x lO'"ATOL:

1.0 x l0-'RTOL

-0.8509377808681 180Yrr

0.001 t269t06304962Yoz

-0.4999987300677280Yor

0.525266497x

Tabela 7.6 Equação com posto

menor do que m

Cuja estatística é:

108+ total de passos computados

3 + passos rejeitados

0 + falhas no Método de Newton

44 + avaliações da Jacobiana

205 + avaliações da Função

Ao integrarmos em s obtemos a curva c(s) representada nas figuras 4a e 4b que

correspondem as projeções de c(s) nos planos xyí e y J z.

{,

x
2
I +y7 =



eþ eÍtag

jÁx ow¡¿

L8
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Plano y,y,

figura ab



CONCLUSAO

O código DASSL foi concebido para resolverE.A.D. de índices zeÍo eunr" sendo

que próximo a singularidades pode gerar soluções erroneas. Em contra partida o

GSDAE foi elaborado a partir da teoria apresentada no capítulo 4, sendo que a utilização

do método BDF, bem como o critério para aceitação do passo e as técnicas para

determinar a ordem do método e a amplitude do passo são baseadas nas utilizadas no

DASSL. Portanto podemos considerar o GSDAE como uma ex¡lenslflg, do DASSL para

problemas com singularidades.

Nos testes apresentados no capítulo 7, não tínhamos a pretensão de comparar o

GSDAE com o DASSL, uma vez que o DASSL é reconhecidamente eficiente quando

aplicado aos problemas a que ele se destina, mas sim constatar esta eficiência e observar

o comportamento do GSDAE nestes problemas e em exemplos que o DASSL não se

aplica ou que gera soluções erroneas.

Podemos observar que o GSDAE é mais'baro", quando aplicado a problemas

com ausência de singularidades, apesar de utilÞar os mesmos critérios de aceitação de
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passo e técnicas de controle de ordem e amplitude do passo do DASSL. Este maior

custo deve-se principalmente à paranetnzação por comprimento de arco utilizada no

GSDAE, além é claro, do sistema considerado que como vimos possui dimensão

(q+l)m+I, enquanto o DASSL trabalha com um sistema de dimensão m. Devemos

considerar também a decomposição QR vtilizadano método de Newton enquanto que o

DASSL faz uso da decomposição LU.

No teste-l, utilizamos uma E.AD. com singularidade, observamos que o

GSDAE reconheceu a singularidadg enquanto o DASSL utilizando sua formulação

original não a reconheceu e assim os valores obtidos daí em diante são inconsistentes, já

ao utilizarmos o DASSL com o sistema (5.5), podemos observa¡ que ele passou pela

singularidade sem maiores problemas, ou sej4 sem gerar instabilidades que afetassem a

solução final. Devemos observar que no DASSL não há um controle para o

reconhecimento da singularidade, por isso ao utilizá-lo com o sistema (5.5), ele passou

pela singularidade.

No teste-6 utilizamos a equação da circunferênci4 que é uma equação puramente

algébrica, onde constatamos que o GSDAE não teve problemas em resolve-la jâ o
DASSL em sua formulação original não se aplica a este tipo de problema (q = 0).

TRABALTIOS FUTI]ROS

Ao considerarmos o sistema (5.5), o índice da E.A.D. é ar¡mentado em pelo

menos um, para ver isto considere q = I e assim para a E.A.D. original temos:

F(x,y,y') = 0. (l)

S. E,, é não singular então seu índice é zero.

Seja c = (*,y,y') então para o sistema (5.5) teremos:
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Q)

(4) onde y: (a w) e c = (x,z,w,z',*').

Na atual formulação o GSDAE resolve sistemas de índice um na forma :

f(x,z,w,z',w') = 0

8(x,z,w) - o

fllc'll- t= o (
G(c,c')=t"Jü=;o = 

t
(c,c') = g

F(c) = s

Logo, #=lS3 ,ousejq # ,singurar

Na atual formulação o GSDAE limita-se a sistemas de índice 0. No capítulo 4,

seção 4.5, vimos que é possível resolver equações com posto menor que m. Ou sej4

podemos obter permutações de linh¿s e colunas tal que:

p*u= eR (3)
Ac'

com R=f*t R^\
\ 0 ; ) 

onde R1 é triangular superior com dimensão p ( ¡.

Caso p < m, no ponto iniciat (2) pode ser escrito como 
{-:a:r,';,; 

t

Numa implementação futura pretendemos fazer uso desses resultados, a fim de

que o usuário não precise saber nenhuma informação a respeito do posto da equação, ou

seja, bastará fornecer a equação na forma implícita (l) e o código obterá o posto da

equação e assim a integrara na forma (4).
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