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Recenzowana książka jest obszernym, dwutomowym podręcznikiem
metod numerycznych.. Jest to polski przekład podręcznika wyda-
nego w roku 1971 w języku niemieckim. Książka ta spotkała się 
z dużym uznaniem na Zachodzie, świadczy o tym m.in, fakt wyda-
nia jej w roku 1980 w przekładzie na język angielski przez wy-
dawnictwo Springer-Verlag.

Recenzowany podręcznik zawiera nowoczesny wykład, obejmu-
jący teoretyczne podstawy metod numerycznych, dokładny opis 
metod (nierzadko z gotowym algorytmem w Algolu) , wreszcie ich 
omówienie, uwzględniające zbieżność, stabilność, zakres stoso-
walności i porównanie z innymi metodami. Metody zostały wybra-
ne głównie pod kątem przydatności w praktyce numerycznej. 0- 
prócz metod wchodzących w zakres standardowych kursów z metod 
numerycznych (np. interpolacja Lagrange'a , eliminacja Gaussa 
itp.) można tu znaleźć metody mniej znane, a zdaniem autorów 
szczególnie użyteczne dla obliczeń na maszynach cyfrowych 
(np. wielocelowa metoda strzałów dla rozwiązywania zagadnień 
brzegowych) oraz metody rozwiązywania zadań bardziej specjal-
nych, np. metody rozwiązywania dużych układów równali z rozrze-

dzonymi macierzami.



Całość wykładu odznacza się klarownością i dużymi walo-
rami dydaktycznymi. Rozważania teoretyczne są ilustrowane li-
cznymi przykładami. Każdy rozdział uzupełniony jest partią 
umiejętnie dobranych, ćwiczeń. Ponadto autorzy dają liczne wskct* 
zówki dotyczące praktycznej realizacji opisanych metod. Korzy-
stanie z książki nie wymaga specjalnego przygotowania. ¥ za-
sadzie autorzy wymagają od czytelnika jedynie znajomości pod-
staw analizy i algebry w zakresie standardowych kursów. Wszy-
stkie pojęcia z bardziej zaawansowanych działów matematyki są 
starannie definiowane. Z wymienionych względów podręcznik może 
być bardzo użyteozny zarówno dla studentów, przyszłych specja-
listów z metod numerycznych, jak i dla wszystkich, którzy sto-
sują metody numeryczne w praktyce.

Przejdę teraz do omówienia zawartości poszczególnych roz-
działów. Rozdział 1 poświęcony jest pojęciom wstępnym, takim 
jak rachunek zmiennopozycyjny, przenoszenie się błędów, uwa-
runkowanie zadania i poprawność algorytmów. Poprawność algo-
rytmu rozumiana jest tutaj jako numeryczna stabilność w sensie 
zdefiniowanym przez Bauera (1965)*

¥ rozdziale 2 omówiona jest interpolacja funkcji. Rozpa-
truje się interpolację wielomianową Lagrangeła i Newtona z po-
daniem reszty, interpolację wymierną z uwzględnieniem proble-
mu rozwiązalności, interpolację trygonometryczną (w tym szybką 
metodę obliczania współczynników Fouriera) oraz interpolację 
za pomocą funkcji sklejanych (splajnów). Ze względu na prosto-
tę rozpatruje się tylko B—splajny kubiczne. Podane są metody 
znajdowania splajnów oraz udowodnione jest twierdzenie o zbie-
żności.

Rozdział 3 poświęcony jest przybliżonemu obliczaniu całek 
oznaczonych jednowymiarowych. Omówiono i porównano kilka waż-
niejszych metod, w tym kwadratury Newtona-Cotesa, kwadratury 
Gaussa i metody oparte na ekstrapolacji.

¥ rozdziale ^ autor przedstawia podstawowe metody dokład-

ne rozwiązywania układów równań liniowych. Szczegółowo opisana 
została eliminacja Gaussa z uwzględnieniem wyboru elementu 

głównego. Dalej przedstawiono metodę Gaussa-Jordana znajdowa-
nia macierzy odwrotnej, metodę Choleskiego dla macierzy dodat-
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n±o określonych, oraz metody ortogonalizacji. Dużo miejsca po-
święcono analizie błędów i stabilności metod* Jeden z punktów 
tego rozdziału poświęcony jest zagadnieniom wygładzania, czyli 
inaczej mówiąc, rozwiązywania w sensie najmniejszych kwadratów 
nadokreślonych układów równań* Autor bada uwarunkowanie zada-
nia wygładzania liniowego oraz stabilność proponowanych metod.

Tom pierwszy kończy się rozdziałem 5 poświęconym metodom 
iteracyjnym wyznaczania zer funkcji, a w szczególności wyzna-
czania zer wielomianów* Uwzględnione są różne warianty metody

i *  2Newtona, metoda bisekcji, metoda Bairstowa i metoda o Ait- 
kena przyspieszania zbieżności.

Drugi tom podręcznika zawiera rozdziały od 6 do 8. W pierw-
szym z nich zatytułowanym "Zagadnienia wartości własnych" 
autorzy przedstawiają metody rozwiązywania zadań własnych dla 
macierzy. Wyłożone są obszernie podstawowe wiadomości dotyczą-
ce postaoi kanonicznych macierzy i metod sprowadzania macierzy 
do tych postaci* Omówione zostały klasyczne metody wyznaczania 
wartości i wektorów własnych, takie jak metoda Wielandta, LR, 
QR. Wiele uwagi poświęcają autorzy oszacowaniom wartości włas-
nych, w tym badaniom wpływu zaburzeń macierzy na wartości wła-
sne.

Stosunkowo dużo miejsca autorzy poświęcają także metodom 
numerycznym rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych 
(rozdział 7)• Omówione zostały metody jedno - i wielokrokowe 
oraz metody ekstrapolacyjne rozwiązywania zagadnień początko-
wych. Udowodniono zbieżność oraz związki między zbieżnością 
a stabilnością metod wielokrokowych, zbadano wpływ błędu zao-
krąglenia, wreszcie przedstawiono porównanie metod. Wiele uwa-
gi autorzy poświęcają zagadnieniom brzegowym. Jest to temat 
zwykle pomijany w tego rodzaju podręcznikach - omawiana pozy-
cja stanowi tu cenny wyjątek. Metody różnicowe i wariacyjne 
wyjaśnione są na przykładach prostych zagadnień brzegowych dru 
giego rzędu. Autorzy nie zagłębiają się tutaj w bogatą teorię 
tych metod. Za to wiele miejsca zajmuje metoda strzałów dla 
dwupunktowego zagadnienia brzegowego liniowego i nieliniowego, 
w szczególności wielocelowa metoda strzałów polecana przez au-
torów jako jedna z lepszych metod rozwiązywania zagadnień brz®
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gowych dla równań różniczkowych zwyczajnych. Na zakończenie
tego rozdziału autorzy wyjaśniają na przykładzie zagadnienia

2
brzegowego Dirichleta w R zastosowanie metod wariacyjnych 
do rozwiązywania równali różniczkowych cząstkowych*

Rozdział 8 pt. "Metody iteracyjne rozwiązywania układów 
równań liniowych" jest pewnym uzupełnieniem rozdziału k. Auto-

rzy omawiają tu metody, które są lepsze od metod eliminacji 
tylko w specjalnych przypadkach, mianowicie w przypadkach du-
żych i rozrzedzonych macierzy. Takie układy powstają przy za-
stosowaniu metod różnicowych lub wariacyjnych do rozwiązywania 
zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych. Dzięki zastoso-
waniu jednolitego ujęcia rozpatrywanyoh metod iteracyjnych 
wprowadzonego przez Wittmeyera, autorzy uzyskali dużą klarow-
ność wykładu. Jako szczególne przypadki rozpatrzono metody re-
laksacyjne, metodę ADI oraz metodę sprzężonych gradientów.

Tak oto wygląda w zarysie wykład metod numerycznych za-
warty w omawianym podręczniku. Uważam, że z podręczników do-
tyczących tej tema tyld, a wydanych w języku polskim, jedynie 
książka A.Ralstona "Wstęp do analizy numerycznej" może konku-
rować z recenzowaną pozycją zarówno pod względem zakresu, jak 
i poziomu. Różnice między tymi dwiema książkami, niekiedy zna-
czne, polegają na różnym wyborze i ujęciu materiału. I tak, u 
Ralstona można znaleźć szeroko omówione różne rodzaje aproksy-
macji, podczas gdy Stoer koncentruje się jedynie na interpola-
cji. Z kolei w recenzowanej książce uwzględnione są metody 
rozwiązywania zagadnień brzegowych. Ponadto wyodrębnione i u- 
wypuklone są metody interpolacyjne. W porównaniu z podręczni-
kiem Ralstona książka Stoera i Bulirscha omawia nieco mniej 
metod. Jednakże uważam, że skoncentrowanie się na mniejszej 
ilości dobrze dobranych metod pozwoliło na lepsze ich omówie-
nie i podniosło zalety dydaktyczne podręcznika.

Przekład książki jest na ogół poprawny. Niestety, tłuma-

czom nie udało się ustrzec drobnych nieścisłości i błędów, 

szczególnie w tomie pierwszym. Są to przeważnie usterki w za-

kresie terminologii lub precyzji sformułowań.

Reasumując,należy uznać wydanie omawianej książki za uda-

ne przedsięwzięcie edytorskie. Należy również z uznaniem pod-
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kreślić fakt, że tłumaczenie polskie ukazało się drukiem wcześ 
niej niż przekład angielski. Warto chyba na zakończenie odnoto 
wać brak na polskim rynku bardziej zaawansowanych książek z 
metod numerycznych - podręczników specjalistycznych i monogra-
fii. Czytelnicy z niecierpliwością będą oczekiwać na zapełnie-

nie tej luki.
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