
Streszczenie

Celem tej rozprawy jest opracowanie metody pozwalającej weryfikować istnienie
rozmaitości silnie stabilnych i silnie niestabilnych w otoczeniu punktu stałego danego
układu dynamicznego. Rozpatrzymy przy tym zarówno przypadek układu dyskret-
nego generowanego przez odwzorowanie, jak i układu ciągłego generowanego przez
równanie różniczkowe zwyczajne.

Metoda, którą zaprezentujemy, oparta jest o odpowiednio sformułowane warunki
stożka. Weryfikacja czy dana funkcja spełnia takie warunki, może zostać przeprowa-
dzona na komputerze przy użyciu ścisłych obliczeń w arytmetyce przedziałowej. Po-
dobnie, wykorzystując metody komputerowe, możemy sprawdzić, czy warunki stożka
są spełnione dla potoku danego równania różniczkowego. Zwracamy przy tym uwagę,
że nie będzie to od nas wymagało całkowania równania. W naszej pracy prezentujemy
przykładowe, opracowane przez nas techniki takiej weryfikacji warunków stożka.

Jako przykład zastosowania naszej metody rozważymy Ograniczony Kołowy Pro-
blem Trzech Ciał. Prezentowane przez nas techniki wykorzystamy do znalezienia
ścisłego oszacowania lokalnej rozmaitości niestabilnej jednego z punktów libracji, a
następnie wykażemy istnienie orbity homoklinicznej rozważanego punktu dla pewnej
określonej wartości parametru masy.
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Abstract

The aim of this thesis is to develop a method for establishing strong stable and
strong unstable manifolds of a fixed point in a given dynamical system. We consider
the case of a discrete dynamical system generated by a map as well as the case of a
continuous dynamical system generated by an ordinary differential equation.

The method which we present is based on suitably formulated cone conditions.
The verification if the given map satisfies such conditions can be performed by the
means of the rigorous interval arithmetic. Similarly, the computer can be used to
ensure that the cone conditions are satisfied for the flow of the vector field. We
emphasize that in that case it is not needed to integrate the system. In the thesis we
present a method developed by us, which is suitable for verifying such cone conditions.

As an application of our method, we consider the planar circular restricted three
body problem. We use the techniques developed by us in the course of this thesis to
establish the rigorous enclosure of the local unstable manifold of one of the libration
points and then we prove the existence of a homoclinic orbit for a given choice of the
mass parameter.
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