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ABSTRACT 

Stability of Runge-Kutta methods is studied. An extension 

of algebraic stability, namely C-algebraic stability is introduced, 

permiting the analysis of confluent methods. An alternative to the 

Direct Liapunov method is presented, which is helpful in studying 

the stability of difference equations. Relationships with early 

stabilished concepts are presented. It is also introduced a new 

concept of k-contractivity which extends the concept of 

contractivity and can be used to analyse the stability of multistep 

methods and cyclic methods. Theorical results are always followed 

up by illustrative applications. 
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fundamenta~ teórica para o uso dos métodos compostos ou cíclicos 

para a soluço de uma equa0o diferencial ordinária. 





























Yn+i  " %(Z Yn  

onde 	 9() = 1 + bTZ (I - A C)-1  e 

C mdiag(C i,C,...,C),C,=h X(t + c t h) e e = (149.9 1)T e M. t 	• 

Motivados por estas consideraOes é definida a 

AH-ESTABILIDADE. 

Definição 1.5.1 - Um método de Runge-Kutta é AN-Esr4vEL se 

19C(C)1 = 11 + bTZ (I - A C)-1  e 1 5 1 

para todo 	= diag( 1,Z2,..49) tal que t = 	sempre que 

c. mccetalqueRe(C.)5 O para 1 = 1,2,...,s. 

Burrage e Butcher (1979] também introduziram OS conceitos 

de BN-estabilidade e estabilidade algébrica. 

Sejam yn, yn+1  e Y. soluçCes numéricas correspondentes a 
... 	... 	... (1.1.1) , (1.5.1), obtidas por (1.5.2) e sejam 	Ynt, y Te+1 e 	Y. t 

soluç.bes obtidas pelo mesmo algoritmo quando há pertubaçbes ou 

quando tomamos valores iniciais distintos, isto és 

Y. 	=y n + h E a. f(t + c.h, Y.) 	1<i<s 
1. 	 ti 	n 	j j=1 

n O 
~ 	~ 	e 

T1+1 	
(= y + h E 	f t + c.h, Yt• ) n 

t=1 
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Definição 1.5.2 - Um método de Runge-Kutta (1.5.2) é ditc 

B-ESTÁVEL se para todo problema autónomo satisfazendo (1.5.1), para 

quaisquer yn, yn  e para todo h > O temos: 

"Yn+s yn+t" "Yn Yn" 
	

n>0. 

Definição 1.5.3 - Um método de Runge-Kutta (1.5.2) é dito 

5N-ESTÁVEL se para toda função f satisfazendo (1.5.1), para 

quaisquer yn, yn  e para todo h > O temos: 

"Yn+t yn+111 "Yn Yn" 
	

n>0. 

Observamos que, de acordo com a definição acima, 

DN-ESTABILIDADE significa que as soluçbes numéricas de problemas 

dissipativos, são contrativas segundo alguma norma. 

Definição 1.5.4 - Um método de Runge-Kutta é dito 

ALOEHRICAMENTE ESTÁVEL Se Bk0 e M = BA + A
T
B - bb

T 
O, isto é, 

B e M são matrizes não negativas definidas . 

O próximo teorema, apresentado em [Burrage-Butcher-79], 

relaciona ESTABILIDADE ALCI£BRICA COM BN-ESTABILIDADE. 

Teorema 1.5.1 - Se UM método de Runge-Kutta 	é 

ALOEBRICAMENTE ESTÁVEL então ele é BM-ESTÁVEL. 
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Para relacionar AN •ES TABILIDADE COM ESTABILIDADE ALOÉ' aze^ 

precisamos da noçOo de confluência. 

Definiclo 1.5.5 	- Um método de Runge-Kutta é dito 

confluente se cilet cJ para algum i 0 j, e no confluente no caso 

contrário. 

Teorema 1.5.2 - 	Um método de Runge-Kutta que d 

ALOEBRICANIENTE ESTÁVEL é AN-ESTÁVEL e se o método é no confluente, 

o inverso também é verdadeiro. 

A hipótese do método ser nato confluente é essencial para a 

validade do teorema (1.5.2), isto é mostrado em um exemplo, que 

veremos adiante e que foi apresentado em (Burrage,autcher-79]. 

I - 6 - C-ESTABILIDADE ALGÉBRICA 

Motivados pelo fato que existem métodos confluentes que sai: 

AN-ESTÁVEIS, e sentindo a falta de técnicas para verificar se un 

método confluente apresenta alguma propriedade de estabilidade, 

apresentamos uma generalizaçao do conceito de ESTABILIDADE ALOÉBR/CA 

que chamamos de C-ESTABILIDADE ^Loteiem^. Este conceito é 

equivalente ao já existente para métodos no confluentes e é uma 

generalizaçOo deste no caso contrário. 

Observamos que, para termos a condiçOo xmMx k. O, necessária 

para a equivalência entre EsTwanasam aLogearcát e AN-ESTABILIDADE, 
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