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Randomizowane algorytmy numeryczne
dla równań różniczkowych zwyczajnych

Rozważamy zagadnienie optymalnej aproksymacji rozwiązań problemów począt-
kowych następującej postaci:{

z′(t) = f(t, z(t)), t ∈ [a, b],
z(a) = η,

gdzie −∞ < a < b <∞, d ∈ N, η ∈ Rd i f : [a, b]× Rd → Rd.
Omówimy wyniki zawarte w pracach [1,2] dotyczące randomizowanych wersji

trzech klasycznych algorytmów przybliżających rozwiązania równań różniczkowych
zwyczajnych: jawnego i niejawnego schematu Eulera oraz dwupoziomowego schema-
tu Rungego–Kutty. W pierwszej części wystąpienia przedstawimy górne oszacowa-
nia błędów wymienionych metod przy informacji zaburzonej i przy słabych założe-
niach o funkcji prawej strony (m.in. lokalnej lipschitzowskości ze względu na drugi
argument). Podobna analiza przy informacji dokładnej i nieco innych założeniach
została przeprowadzona w [3,5]. W dalszej części przedstawimy dolne oszacowania
błędu w pewnych klasach algorytmów i omówimy optymalność rozważanych schema-
tów (w sensie asymptotycznego osiągania n-tego błędu minimalnego). Ostatnia część
referatu poświęcona będzie charakteryzacji probabilistycznych obszarów stabilności
omawianych algorytmów. Tego typu obszary badane były wcześniej w kontekście sto-
chastycznych równań różniczkowych, na przykład w [4].
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