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Książka jest- tłumaczeniem monografii wybitnego matematyka radziec-

kiego G.I. Marczuka, zatytułowanej „Metody wycislitelnoj matema- 

tiki”. Chociaż tytuł polski nie jest dosłownym przekładem tytułu 

rosyjskiego, jest zgodny z treścią książki. Opisuje ona bowiem 

metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych i zbliżonych 

zadań fizyki matematycznej. Czytelnik może poznać z niej sposoby 

konstrukcji i rozwiązywania zadań przybliżonych oraz twierdzenia 

o zbieżności rozwiązań przybliżonych do rozwiązania zagadnienia 

różniczkowego.

Rozdział I zawiera ogólne wiadomości o metodach różnicowych - 

definicje aproksymacji i stabilności metody wraz z przykładami 

oraz twierdzenie JLaxa o zależności między zbieżnością a aproksy-

macją i stabilnością.

W rozdziale drugim znajdujemy najważniejsze metody konstrukcji 

schematów różnicowych dla równań różniczkowych. Najwięcej miejsca 

poświęca autor metodom wariacyjnym (Ritza, Galerkina, najmniej-

szych kwadratów), podając przykłady ich zastosowania do konstruk-

cji schematów różnicowych dla konkretnych zagadnień jednowymiaro-

wych i wielowymiarowych. Przedstawia także metodę tożsamości 

całkowych i metodę dołączania obszarów fikcyjnych, stosowaną w 

przypadku, gdy zadanie postawione jest na obszarze o skompliko-

wanej geometrii.
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Kolejny rozdział poświęcony jest interpolacji funkcji dyskret-

nych, czyli sposobom konstrukcji funkcji gładkich o zadanych war-

tościach w węzłach. Główna uwaga jest tu skierowana na interpola-

cję przy użyciu funkcji sklejanych.

Rozdział IV nosi tytuł „Metody rozwiązywania stacjonarnych 

zadań fizyki matematycznej'’. Autor przedstawia tu szczegółowo róż-

ne metody iteracyjne rozwiązywania równań różnicowych, zapisanych 

w postaci układu algebraicznych równań liniowych i porównuje 

zbieżność tych metod. Wiele uwagi poświęca metodzie dekompozycji 

(naprzemiennych kierunków). Obok metod iteracyjnych omawia też 

metody bezpośrednie rozwiązywania równań różnicowych (szybka 

transformacja Fouriera, cykliczna redukcja, faktoryzacja). W na-

stępnym rozdziale rozpatruje schematy różnicowe dla niestacjonar-

nych zadań różniczkowych i metody ich rozwiązywania.

Rozdział szósty poświęcony jest metodzie ekstrapolacji Ri- 

chardsona, służącej do poprawiania dokładności rozwiązań przybli-

żonych bez zagęszczania siatki. Autor rozpoczyna przedstawienie 

metody od równań różniczkowych zwyczajnych, by następnie dojść 

do szerszej klasy zadań fizyki matematycznej.

Rozdział VII mówi o metodach numerycznych rozwiązywania zadań
>

odwrotnych, głównie zadań niepoprawnie postawionych. Znajdujemy 

tam definicję rozwiązania zadania źle postawionego oraz algorytmu 

regularyzującego, służącego do rozwiązywania. Dalej autor podaje 

metody rozwiązywania konkretnych zadań różniczkowych, przedstawia 

również teorię zaburzeń.

Rozdział ósmy jest poświęcony metodom numerycznym programowa-

nia wypukłego i sterowania optymalnego. Znajdziemy tu również 

podstawy teorii nierówności wariacyjnych i metody ich przybliżone-

go rozwiązywania.
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W rozdziale dziewiątym autor podaje przykłady zastosowania 

metod przedstawionych wcześniej do rozwiązywania najczęściej spo-

tykanych zadań fizyki matematycznej. Zwraca uwagę na problemy 

związane z wyborem metod dających dobre przybliżenie rozwiązań. 

Ostatni rozdział zawiera przegląd metod analizy numerycznej.

Autor omawia kolejno poszczególne działy analizy numerycznej, po-

daje najważniejsze wyniki w nich uzyskane i cytuje bogatą litera-

turę, z której czytelnik może rozszerzyć swoją wiedzę o interesu-

jących go zagadnieniach.

Książka jest dobrym podręcznikiem dla osób zajmujących się 

przybliżonym rozwiązywaniem zagadnień fizyki matematycznej i istot-

nie powiększa zbiór opracowań z tej dziedziny, dostępnych w języku 

polskim,
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