
Efektywne ogólne metody liniowe dla równań różniczkowych zwyczajnych 

 

W rozprawie zajmujemy się badaniem metod Nordsiecka, szerokiej podklasy 

ogólnych metod liniowych. W szczególności omówimy konstrukcję otwartych 

oraz zamkniętych metod Nordsiecka z tak zwaną wbudowaną kwadratową 

stabilnością. Zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z implementacją 

skonstruowanych metod. 

Zaczniemy od wprowadzenia pojęcia wbudowanej kwadratowej stabilności. Są 

to pewne algebraiczne warunki, które gwarantują, że funkcja stabilności metody 

Nordsiecka ma dwa niezerowe pierwiastki. W związku z tym badanie 

stabilności można ograniczyć do kwadratowego czynnika wielomianu 

stabilności, co znacznie ułatwia analizę metod i umożliwia konstrukcję metod 

otwartych oraz zamkniętych o wysokim rzędzie metody. 

Efektywność skonstruowanych otwartych metod Nordsiecka zostanie 

sprawdzona w testach numerycznych ze stałym oraz ze zmiennym krokiem 

metody. W szczególności porównamy standardowy operator wyboru długości 

kroku oraz wywodzący się z teorii optymalnego sterowania PI-operator. 

Kolejnym rozważanym przypadkiem są metody Nordsiecka z podwyższonym 

rzędem metody. Rząd metody jest tu o jeden wyższy niż liczba aproksymacji 

wewnętrznych, zatem skonstruowane metody są efektywniejsze w stosunku do 

metod zazwyczaj rozważanych w literaturze. Konstrukcja metod jest jednak 

znacznie trudniejsza. 

Ostatnim rozważanym zagadnieniem jest konstrukcja algebraicznie stabilnych 

metod Nordsiecka. Konstrukcję takich metod przeprowadzimy poprzez 

numeryczną optymalizację funkcji celu opartej na funkcji stabilności Nyquista.  

 

  



Efficient general linear methods for ordinary differential equations 

 

We study in this thesis the class of Nordsieck methods, a subclass of general 

linear methods for ordinary differential equations. We consider the construction 

of explicit and implicit Nordsieck methods with so-called inherent quadratic 

stability property. We also present some results of numerical experiments. 

We begin with discussing the inherent quadratic stability property. It means that 

some algebraic conditions that guarantee that stability function has only two 

non-zero roots. Hence, the analysis of linear stability properties can be restricted 

to quadratic part of stability polynomial. These results are substantial extension 

of well-known inherent Runge-Kutta stability property. 

The efficiency of constructed explicit methods is tested in several numerical 

experiments with constant and variable stepsize. In particular, we compare the 

standard stepsize control strategy and based on control theory arguments, so-

called PI stepsize control. 

Next, we search for efficient Nordsieck methods, i.e., methods with order of the 

method higher then number of stages, so the constructed methods are more 

efficient then methods usually considered in the literature on the subject. 

However, the construction of such methods is much more complicated. 

Finally, we consider the construction of algebraically stable Nordsieck methods. 

The numerical search for such methods is based on Nyquist stability function. 

These methods are suitable for solving monotone systems of ordinary 

differential equations. 

 
 


