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Dwie rodziny przedzialowych metod wielokrokowych

typu Adamsa-Moultona

i rozwiqzywania zagadnienia poczqtkowego

i Zastosowanie a.rytmetyki przedzialowej w obliczeniach numerycznych wykorzystu-
~ j~cych metody przedzialowe pozwala na uzyskiwanie przedzialôw-rozwicý,zafý uwzgl~d-
r niaj~cych bl~dy reprezentacji danych, bl~dy zaokr~glefý oraz bl~dy stosowanych metod.

Jednak, jak latwo za.uwaZyc, efektywna implementacja wspomnianych metod przedzia-
Iowych zalezy w duzej mierze od uwzgl~dnienia pewnych szczegôlnych wlasnosci obliczefý'

1 prowadzonych w arytmetyce przedzialowej.
Jednym z powazniejszych problemôw , ktôre napotykamy w trakcie obliczefý, jest

1 tak zwany dependency problem. Polega on na tym, ze rôznica X -X , gdzie X jest prze-
, dzialem takim, ze d(X) i 0, nie jest przedzialem punktowym o kofýcach rôwnych 0.
, Uwzgl~dnienie powyzszej wlasnosci przy konstrukcji przedzialowych metod wielokroko-
1
1 wych typu Adamsa-Moultona prowadzi do wyodr~bnienia dwôch rodzin wyzej wspo-

mnianych metod o rôznych wlasnosciach numerycznych. Jedna z tych rodzin byla juz
1 przez autorôw rozwazana wczesniej (zob. [1]), jednak ze wzgl~du na duze rôznice w sze-

rokosciach otrzymywanych przedzialôw-rozwi~zafý autorzy uznali konstrukcj~ i porôw-
nanie obu rodzin metod za szczegôlnie waZne.

1 w wyniku prowadzonych badafý dla obu rodzin metod udowodnione zostaly twier-
dzenia o przynaleznosci rozwi~ania dokladnego do otrzymanych przedzialôw-rozwi~afý

1 oraz twierdzenia pozwalaj~ce szerokosci wspomnianych przedzialôw oszacowac.
1
1 Zbudowany przez autorôw system obliczeniowy sluz~cy do rozwi~ywania zagad-
1 niefý pocz~tkowych metodami przedzialowymi, znany pod nazwcý, IMMSystem ( ang. In-

terval Multistep Methods System), umozliwil przeprowadzenie na rôznych przykladach

szeregu testôw numerycznych. Otrzymane wyniki potwierdzily przypuszczenie, iz sze-
1 rokosci przedzialôw-rozwi~afý uzyskanych przy zastosowaniu do ~ego samego zadania

wspomnianych rodzin metod rôznic si~ b~d~ od siebie w sposôb znacz~cy.
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