
102 RECENZOE

Michał Kolupa, Darzy M. Witkowski

Wybrane metody numeryczne algebry liniowej w ekonometrii

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981,
204 str,, nakład 4800 + 200, cena zł 40,-, ISBN 83-01-02049-9

1. Watęp

Dest to w mym przekonaniu zły podręcznik. Nie znam się wprawdzie 
na problemach ekonometrii i chyba nigdy nie rozmawiałem ze studen-
tami tego kierunku, ale nie wierzę, aby na ich użytek metody nume-
ryczne musiały być prezentowane tak niekompetentnie i bałamutnie.

Spieszę jednak poinformować Czytelnika, że poziom księżki 
jest bardzo niejednolity. Podręcznik zawiera również urywki znośne 
lub nawet nieźle opracowane. Chciałoby się zaliczyć to na korzyść 
Autorów, Recenzentów, Redakcji ... Nie potrafię się na to zdobyć. 
Mnóstwo nieścisłych, bałamutnych lub fałszywych stwierdzeń (rozsia 
nych niejednolicie, ale w końcu w całym tekście) przekreśla war-
tość całości, czyni z tego podręcznika materiał tym skuteczniej 
dezinformujący# im większe walory dydaktyczne czy treściowe znaj-
dzie Czytelnik w tych „lepszych urywkach". Po prostu tych „złych 
informacji" jest zbyt wiele i o zbyt dużej wadze, abym mógł się 
ograniczyć do sformułowania typu* „niestety, podręcznik ma pewne 
niedociągnięcia".

2. Autorzy o swym podręczniku
Ze wstępu do podręcznika dowiadujemy się, że jest on przeznaczony 
w głównej mierze dla słuchaczy starszych lat, specjalizujących się 
w ekonometrii i statystyce, że wybór metod, jak i zakres wyznaczo-
ny jest przez obowiązujący program nauczania, że problematyka me-
tod numerycznych algebry liniowej jest szczególnie ważna dla sze-
roko rozumianych badań ekonometrycznych. Dalsza lektura wstępu 
i spisu treści wyjaśnia, że w czterech następnych rozdziałach znaj 
dziemy:

Rozdział I (21 stron) - uwagi ogólne nt. badań ekonometrycz-
nych i programowania 

Rozdział II (65 stron) - metody obliczania wyznacznika macie-
rzy

Rozdział III (76 stron) - metody rozwiązywania równań liniowych
Rozdział IV (32 strony) - metody obliczania wartości i wektorów

własnych.
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Każdy z rozdziałów II, III 1 IV ma typowy podział na paragrafy 
§ 1. Definicje, własności, twierdzenia 
§ 2. Metody numeryczne 
§ 3. Przykłady zastosowań 
§ 4. Programy dla EMC 

oraz zawiera bibliografię danego tematu.

3. Moje zarzuty

Moje zarzuty pod adresem podręcznika sę liczne i zróżnicowanej 
rangi. Najważniejszy sprowadza się do tego, że Autorzy koncentruję 
uwagę (swoję i Czytelnika) na środkach, a nie na celach obliczeń. 
Ouż to samo czyni ich wykład metodycznie błędnym, gdyż sugeruje zu-
pełnie fałszywy poględ na obliczenia numeryczne. Co gorsza, okazu-
je się, że Autorzy nie znaję podstawowych własności niektórych pre-
zentowanych środków (metod) i w rezultacie rekomenduję m.in. meto-
dy złe oraz nieściśle informuję o metodach dobrych (powołanie się 
na obowięzujęcy program nauczania, str. 7, odbieram w tej sytuacji 
jako dobry - choć chyba niezamierzony - żart Autorów). W rezulta-
cie główny cel podręcznika zostaje chybiony. Dalsze zarzuty (w tym 
stanie rzeczy - mniejszej wagi) dotyczę poziomu matematycznego i 
dydaktycznego podręcznika. W tym miejscu powiem tylko, że jest on 
bardzo nierówny, nie wychodzęc po stronie pozytywów poza poziom 
„zadowalajęcyM. Stwarza to pewnę nadzieję, że bardziej rozgarnięty 
Czytelnik się zirytuje i sięgnie po inny podręcznik.

W następnych punktach staram się „rozliczyć” z tych zarzutów. 
Zarzuty sę poważne, więc muszę się rozliczać gruntownie, ze wska-
zaniem „miejsca" i charakterystykę „sprawy". Powstaje więc z tego 
tu i ówdzie nudna wyliczanka, za co Czytelnika tych uwag z góry 
przepraszam.

4. Cele i środki obliczeń numerycznych w ekonometrii

W końcowej części p. 1.2, str. 23, Autorzy wyrażaję przekonanie, 
że ekonometryk, który zamierza rozwięzywać praktyczne problemy mo-
delowania, musi w charakterze podstawowych umiejętności opanować: 
obliczanie wyznacznika danej macierzy, rozwięzywanie układów rów-
nań liniowych, efektywne wyznaczanie macierzy odwrotnej, a nawet 
wyznaczanie wartości i wektorów własnych macierzy. I temu przeko-
naniu podporzędkowana jest struktura i zawartość podręcznika.

Autorzy uczę starannie obliczania wyznacznika, uczę rozwięzy- 
wania układów liniowych i odwracania macierzy (częściowo dobrze,
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częściowo źle), wreszcie uczę (bardzo źle) wyznaczania wartości i 
wektorów własnych.

Tymczasem, jeśli można wierzyć przykładom zastosowań z podręcz-
nika, żaden z bezpośrednich celów obliczeń w ekonometrii nie jest: 
wyznacznikiem, odwrotnościę, wartościę lub wektorem własnym danej 
macierzy czy rozwiązaniem układu o danych współczynnikach. Wska-
zane przez Autorów cele obliczeń to, przykładowo: iloraz wyznacz-
ników pewnej macierzy i jej podmacierzy, rozwiązanie układu o pew-
nej macierzy współczynników i pewnym wektorze wyrazów wolnych, 
wreszcie wartość własna pewnej macierzy. Ta „pewna macierz" czy 
ten „pewien wektor" muszę dopiero powstać z oryginalnych danych 
zadania przez jakieś przemnożenia, sumowania, odwracania innych 
macierzy, przemnożenia wektorów, itp.

A więc prawdę jest, że cele obliczeń w ekonometrii daję się 
wyrazić(zapisać) za pomocą wyznaczników, odwracań, sumowań lub 
mnożeń macierzy i wektorów. Ale umiejętności, na które taki nacisk 
kładę Autorzy, oznaczają jedynie pewne etapy przechodzenia od in-
formacji oryginalnej zadań do celu (wyniku), dotyczę więc jedynie 
środków obliczeniowych, a nie celów autentycznych zadań. Sztuka 
pokonywania pewnego etapu drogi staje pod znakiem zapytania, gdy 
pojawia się wątpliwość, czy tę właśnie drogę powinniśmy dążyć do 
celu. Podstawową, gorzką niekiedy, prawdą obliczeń numerycznych 
jest fakt, że z tego, iż jakiś obiekt daje się wyrazić (przez 
wielkości dane) pewną formułą matematyczną, bynajmniej nie wyni-
ka, że numeryczna konstrukcja tego obiektu powinna (lub choćby 
może) być realizowana na podstawie tej formuły w sposób „dosłow-
ny". Traktowanie dowolnych formuł jako „wzorców" dla algorytmów 
obliczeniowych prowadzi często do powstania metod złych, nad-
miernie kosztownych lub nadmiernie niszczących przetwarzaną infor-
mację (niestabilnych).

Autorzy podręcznika i wiedzą coś o tym i nie wiedzą. Piszą 
coś takiego w jednym miejscu, a w innym znów sami sobie przeczą. 
Słowem nie wiedzą tego dokładnie. A na pewno nie dowie się tego 
od nich Czytelnik.

Wypada zapytać, czy może jednak Autorzy maję na uwadze te 
właściwe formuły dla zadań ekonometrycznych?

Moja uczciwa odpowiedź na dziś brzmi: nie wiem, ale wątpię.
Niektóre z opisanych w podręczniku zadań są dość złożone i 

po prostu nigdy ich nie analizowałem. Natomiast dla zadań pro-
stszych Autorzy rekomendują metody, o których wiem, że są złe
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lub wątpliwe. Wątpliwość dotyczy szczególnych sytuacji, w których 
dana metoda - na ogół niepewna - może działać dobrze. Autorzy nie 
podają jednak żadnej informacji, która by wskazywała na to, że mamy 
właśnie tu do czynienia z tą szczególną (pozytywną) sytuacją. W re-
zultacie wątpię, aby Autorzy znali te właściwe formuły lub aby zna-
li jakąś motywację (jeśli istnieje?) dla numerycznej realizacji 
formuł, na podstawie których konstruują zalecane w podręczniku algo-
rytmy.

5. Trochę o „wiodącym" numerycznym zadaniu ekonometrii

5.1. Nie znając ekonometrii, tak pozwoliłem sobie nazwać zada-
nie, z którym wiążą się bodaj wszystkie wskazane w §§ 2.3, 3.3,
4.3 ekonometryczne zastosowania metod algebry liniowej. Mam na my-
śli tzw. „liniowe zadanie najmniejszych kwadratów" (LZNK), w róż-
nych jego wariantach. Większość podanych w podręczniku przykładów 
dotyczy bezpośrednio realizacji pewnych metod (w całości lub ich 
fragmentów) rozwiązywania LZNK. Oest rzeczą zdumiewającą, że w ca-
łym podręczniku nie ma śladu sformułowania tego zadania, nawet w 
wersji najprostszej! Autorzy oczywiście często wspominają „metodę 
najmniejszych kwadratów" (MNK, 2MNK, 3hWK ...), jako coś zrozumia-
łego samo przez się. Ale całą swoją (i Czytelnika) uwagę kierują 
wyłącznie na szczegóły realizacyjne: pomnożyć macierze, odwrócić 
macierz, rozwiązać układ, obliczyć wyznacznik, ...

W rezultacie nigdy jawnie nie zostaje postawione pytanie* jak 
należy rozwiązywać numerycznie LZNK?

Czytelnik jednak otrzymuje na nie odpowiedź w postaci trzech 
sugestii*

- wykorzystać rozkład macierzy obserwacji na czynniki, ortogo-
nalny i trójkątny (otrzymane algorytmem Grama-Schmidta), 
patrz str. 137-141 oraz str. 52-53,

- wyznaczyć efektywnie układ równań normalnych i rozwiązać go, 
np. metodą Banachiewicza, patrz str. 146, str. 128-130,

- wyznaczyć efektywnie układ równań normalnych i rozwiązać go, 
przemnażajęc wyraz wolny (tego układu) przez obliczoną od-
wrotność macierzy, str. 146-149. *

Wszystkie te sugestie prowadzą do algorytmów numerycznie nie-
stabilnych, tzn. takich, że błędy zaokrągleń mogą zniszczyć prze-
twarzaną informację w stopniu nieuzasadnionym wrażliwością samego 
zadania. Algorytmy te różnią się jednak stopniem tego zagrożenia.



106 RECENZOE

Sugestia pierwsza - ze względu na zastosowanie zupełnie nie-
stabilnego algorytmu ortogonalizacji - niesie największe zagroże-
nie utraty informacji.

Sugestia druga daje algorytm stabilny w podklasie zadań sil-
nie sprzecznych (por. np. 0. Stoer „Wstęp do metod numerycznych" 
PWN 1979, § 4.8), natomiast niszczęcy niepotrzebnie część przetwa-
rzanej informacji dla zadań słabo sprzecznych.

Sugestia trzecia często działa podobnie jak druga, jednak sto-
pień zagrożenia informacji jest większy (również dla zadań silnie 
sprzecznych).

Słowem, sugestii pierwszej (w tej wersji) obronić się nie da, 
sugestię drugę, a może i trzecię, można by obronić jakęś argumen-
tację, ale w podręczniku nie znalazłem nawet śladu takowej! Iro-
nia sprawy polega na tym, że dobre (w pełnej klasie zadań) współ-
czesne algorytmy istotnie korzystaję z rozkładu macierzy obserwa-
cji na czynniki, ortogonalny i trójkętny! Autorzy być może coś 
o tym słyszeli, ale niedokładnie... 2 kilku możliwych wybrali naj-
gorszy algorytm ortogonalizacji (por. np. wskazany powyżej pod-
ręcznik 3. Stoera).

5.2. Aby nieco wyjaśnić powyższe uwagi, podaję tu mocno upro-
szczone interpretację pojęcia stabilności algorytmów dla LZNK. 
Zacznijmy od sformułowania najprostszego LZNK (por. (3.3.3)- 
-(3.3.4), str. 138).

DEFINIC3A. Danymi sę tu: macierz Z(nx(k+l)), rank Z • k+l<n,
wektor y e1Rn.
Poszukiwany wynik to wektor c* e 1R^+^ taki, że dla każ- 

k+ldego c e 1R zachodzi

|| y - Z • S*|| 2 «  II y - Z • Ć||2 .

gdzie II * II 2 “ norma euklidesowa.
Taki wektor c* istnieje i jest jedyny. Niech będzie <?** 0 

oraz y * ■» Z c*. Dla każdego układu danych [z, y] i dla każdej 
arytmetyki numerycznej możemy określić poziom ©c minimalnego błę-
du (względnego) obliczonego (w tej arytmetyce) rozwięzania Ć:
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gdzie e - charakterystyka względnej precyzji arytmetyki, por, 
str. 24, zaś

* * M a '

& f 1 * 9dy l|y -  y*ll2 <  | y | l2 •

[ 2 .  gdy | y  -  y*|2 ~  ||y||2 •

Wielkość ae charakteryzuje wrażliwość (uwarunkowanie) zadania 
(por. cytowany podręcznik O. Stoera). Zawsze zachodzi # > 1 ,  a mo-
gę występować zadania o dowolnie wielkim ae.

Otóż algorytm rozwięzywania LZNK jest numerycznie stabilny, 
jeśli dla każdego zestawu danych (pewnej klasy) gwarantuje dostar-
czenie rozwięzania o błędzie względnym rzędu wielkości cc . Taki 
algorytm nie niszczy nadmiernie informacji, którę mu powierzamy.
O algorytmie wynikajęcym z sugestii pierwszej możemy tylko powie-
dzieć, że błęd względny przezeń wytworzony nie przekroczy znacznie 
wielkości 3^ - e-ae^ (gdzie k+1 jest liczbę kolumn macierzy Z).

Algorytm według sugestii drugiej gwarantuje odpowiednio 
P2 * e- ae*v trzeciej zaś P3 ** £3e3 (lub gorzej, zależnie od
sposobu odwracania macierzy). Straty informacji w przypadku pier-

k—& 2—6-wszym mierzę się więc wielkościę ae , w drugim ae , w trzecim
ac . W pełnej klasie zadań straty te sę więc nieograniczone. Sę
to fakty znane specjalistom od 15 lat, a „podręcznikowo" od ponad
10.

5.3. Koronnym przykładem rozwięzywania układu liniowego dla 
potrzeb ekonometrii w podręczniku jest wyznaczanie rozwięzania 
Ć *  prostego LZNK z układu równań normalnych (por. (3.3.4), str. 
138) :

T Tz ‘z • c =* Z* y.

0 konsekwencjach „dosłownego" traktowania tego układu pisałem 
w poprzednim punkcie. Znajomość nawet bardzo dobrego algorytmu
rozwięzywania układu liniowego nic tu nie pomoże z chwilę, gdy

T T-*-efektywnie obliczymy macierz Z Z i wektor Z y.
Przykłady obliczania wyznaczników w zadaniach ekonometrii to 

de facto obliczanie pewnych wskaźników liczbowych, charakteryzu-
jących jakość modelu ekonometrycznego, traktowanego, jako LZNK.
3ak już wcześniej wspomniałem, nigdzie nie jest tu potrzebna war-
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tość wyznacznika, jako takiego, a tylko iloraz wyznaczników pewnej 
macierzy i jej podmacierzy. Wystarczy zapoznać się ze wzorem 
(2.1.53) ze str. 47, aby stwierdzić, że ta sama wielkość jest 
formę dwuliniowę odwrotności podmacierzy. Mogę tu zapewnić Czytel-
ników i Autorów, że równie dobrze (a może i lepiej!) można prze-
prowadzić wszelkie wywody teoretyczne na temat interesujących nas 
wskaźników (oraz skonstruować odpowiednie do ich obliczania algo-
rytmy) korzystając wyłącznie z pojęcia formy dwuliniowęj. Warto 
się nad tym zastanowić choćby w kontekście faktu, że rozdział II 
(obliczanie wyznaczników) pochłania prawie 1/3 całości książki.
Inna sprawa, że ekonometrzy mogę mieć jakieś specjalne powody (np. 
historyczne), aby „trzymać się" pojęcia wyznacznika.

6. Autorzy a analiza numeryczna

Główne wady podręcznika mają swe źródło w nieznajomości współcze-
snej analizy numerycznej. Autorzy wykonują pod adresem tej dzie-
dziny jedynie serię kurtuazyjnych ukłonów. W zakresie problematyki 
kosztu przetwarzania ukłony te polegają na okazyjnym informowaniu 
Czytelnika, że np. obliczenie wyznacznika (metodą Gaussa) wymaga 
(n3 + 2n)/3 mnożeń i dzieleń czy też wskazania, że jakaś metoda 
jest kosztowniejsza od innej. Ale problematyka ta nagle znika 
z pola widzenia (Autorów, Czytelnika), gdy przychodzi do omawiania 
metod dla przykładowych zadań ekonometrii. Wskazówki, jakich Auto-
rzy udzielają Czytelnikowi w p. 3.3.2 - 3.3.4 oraz 4.3.1 prowadzą 
do algorytmów nadmiernie kosztownych. Cała seria pomysłów oblicza-
nia pewnych wskaźników "ex antę", prezentowana w p. 2.3.1 - 2.3.3, 
nie jest w podręczniku umotywowana żadną argumentacją, która by 
wyjaśniła, że - być może - chodzi tu o zmniejszenie kosztu w jakimś 
złożonym wariancie LZNK. (Nb. ukrywanie LZNK przed Czytelnikiem 
znakomicie by utrudniło taką argumentację.)

W zakresie problematyki jakości przetwarzania, sytuacja jest 
chyba jeszcze gorsza. Tu pierwszy ukłon pojawia się na str. 24, 
w rozdzialiku o programowaniu EMC. Informacja na temat precyzji 
arytmetyki numerycznej jest tu zdawkowa, prawie na pewno niezrozu-
miała dla przeciętnego Czytelnika, a dodatkowo zaszyfrowana po-
myłkę drukarską, czy korektorską. W Jedynym miejscu, gdzie Autorzy 
próbują wykorzystać własności arytmetyki (tzn. w procedurach roz-
kładu trójkątno-trójkątnego macierzy) niczego Czytelnikowi nie wy-
jaśniają, a raczej dokumentnie zacierają wszelki sens stosowanego 
kryterium podawanym określeniem parametru EPS, por. str. 56. Uwagi



RECENZOE 109

0 dokładności metod w innych partiach książki są również całkowicie 
czcze. Brak ostrzeżeń w przypadku prezentacji metod niestabilnych 
lub warunkowo stabilnych. Natomiast na stronie 29 znajdujemy głębo-
ki ukłon pod adresem analizy numerycznej, który pozwolę sobie pra-
wie w całości przytoczyć.

„Pomijając problem błędów reprezentacji danych oraz zaokrągleń 
wyników obliczeń, Autorzy zdają sobie sprawę z wagi tego zagadnie-
nia. Bowiem znajomość analizy numerycznej w połączeniu ze znajo-
mością języka programowania oraz odpowiedniego działu matematyki 
warunkuje napisanie programu o wysokim współczynniku niezawodności. 
Dlatego Czytelnikom zainteresowanym ... polecamy lekturę ..."

Tą uwagą oraz innymi rozsianymi w różnych miejscach książki 
Autorzy starają się upewnić Czytelnika, że panują nad problematy-
ką podręcznika, dają tym samym obietnicę, której nie są w stanie 
spełnić. Takie postępowanie nazywa się bałamuctwem.

U w a g a .  Lektura, do której Autorzy odsyłają Czytelnika, 
to cztery książki o łącznej objętości blisko półtora tysiąca stron. 
Gdybyż Autorzy sami zechcieli zapoznać się tylko z rozdziałami I
1 II (razem 150 stron!) pozycji [13] swojego wykazu, wtedy nie tak 
by wyglądała ich książka!.

7. Uwagi różne (raczej drobne, ale dość liczne)

7.1. 0 metodach numerycznych

1. Oak wspomniałem powyżej, metoda ortogonalizacji ciągu wektorów 
(ze str. 52) jest katastrofalnie niestabilna. Wprawdzie Autorzy 
nie zamieszczają jej w punkcie dotyczącym metod, ale później, 
str. 139, odsyłają do niej Czytelnika, już w kontekście konkret-
nych obliczeń.

2. Metoda Frobeniusa-Schura odwracania macierzy (str. 131-132) 
jest niestabilna w klasie dowolnych macierzy nieosobliwych, brak 
ostrzeżenia przy jej prezentacji.

3. Metoda poprawiania odwrotności macierzy (str. 134) jest w ogól-
nym przypadku metodą nadmiernie kosztowną. Daki zakres stosowalno-
ści tej metody widzą Autorzy?

4. Metody iteracyjne Seidela i kolejnych przybliżeń (str. 105-110) 
są również nadmiernie kosztowne w porównaniu z innymi znanymi me-
todami iteracyjnymi, Prawdopodobnie lepiej było zrezygnować z ich 
prezentacji, jeśli nie ma potrzeby pokazania dobrych metod itera- 

cyjnych.
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5. Metoda Krylowa (str. 183) jest klasycznym przykładem metod nie-
stabilnych. Autorzy słowem o tym nie wspominają.

6. Również inne sugerowane w rozdz, IV metody wyznaczania wartości 
lub wektorów własnych mają oczywiste wady eksploatacyjne (koszt, 
brak zabezpieczeń przeciwnadmiarowych). Między innymi proponowana 
tamże metoda Seidela jest po prostu nieudolnie skleconą, niedomy- 
ślanę metodą iteracyjną o wątpliwej zbieżności i stabilności.

7. Opisana w p. 4.3.1 metoda ograniczonej informacji dotyczy tzw. 
uogólnionego symetrycznego zagadnienia własnego. Autorzy zalecają 
sprowadzenie tego zadania do zwykłego (niesymetrycznego) zagadnie-
nia własnego. Jest to i niestabilne i bardzo kosztowne. Specjalną 
metodę dla takiego zadania (mniej kosztowną, dokładniejszą) mogli 
Autorzy znaleźć w kilkakrotnie przez siebie cytowanej monografii 
Wilkinsona i Reinscha.

8. Metoda badania koincydencji w liniowym modelu ekonometrycznym, 
p. 3.3.4, str. 154, stanowi dla mnie prawdziwą zagadkę. Jeśli nie 
zostałem zwiedziony pomyłkami w oznaczeniach, to Autorzy serio 
proponują tu (dla sprawdzenia warunku (3.3.85)) stosowanie kryte-
rium, którego realizacja kosztuje pięć razy więcej niż bezpośred-
nie zbadanie tego warunku! A całość tej prezentacji konsumuje
5 stron!

9. Wzór (3.3.7) na str. 138 nadaje się do obliczeń numerycznych 
jedynie dla zadań silnie sprzecznych.

10. Niektóre omawiane zadania „obsadzone są" nadmierną ilością 
metod. Sądzę, że w ogóle zbędny jest opis metody Crouta, jeśli 
nie można oczekiwać, że użytkownik posłuży się arytmometrem pod-
wyższonej precyzji. Opisany wariant metody Gaussa-Jordana jest 
akurat mało interesujący dla LZNK. Zamiast metody Banachiewicza 
pewno wystarczyłoby rekomendować „symetryczny" wariant elimina-
cji.

7.2. 0 matematyce

1. Twierdzenie 1.2.1, str. 15, jest sformułowane zupełnie nieja-
sno. W jakim sensie mówi się tu o identyfikalności modelu, gdy 
(1.2.12) wyraża się przez istniejące (?) rozwiązanie?

2. Zadanie ortogonalizacji układu wektorów, str. 52, sformuło-
wane jest zupełnie nonsensownie. Dopiero wzory metody Grama- 
-Schmidta mogą wyjaśnić bardziej domyślnemu Czytelnikowi, jaki
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-*■( i)to związek maję raiec szukane wektory fcr z danymi wekto-
rami a .

3. W opisie metody Frobeniusa-Schura, str. 133, brak założenia 
określoności (lub diagonalnej dominanty) symetrycznej macierzy.

4. W twierdzeniu 4.1.3, str. 177, zbędne jest założenie niezero- 
wości wartości własnych.

5. W twierdzeniach 3.1.8, str. 102, oraz 3.1.9, str. 103, zbędne 
założenie kanoniczności norm.

6. W twierdzeniu 3.3.1, str. 137, zbędne założenie nieujemności 
wszystkich minorów głównych (wystarczę kętowe)•

7. W twierdzeniu 4.1.12, str. 181, brak założenia rzeczywistości 
wartości własnych. %

8. Na stronie 174 nieściśle podany zwięzek współczynników wielo-
mianu charakterystycznego z minorami macierzy.

9. Twierdzenia 3.3.4 i 3.3.5, str. 150-151, oraz 3.3.8, str. 153, 
nie wymagaję założenia r^ * O (3.3.56). Założenie to wynika z wy- 
jętkowo niezręcznej techniki dowodowej. Cały ładunek intelektualny 
tych twierdzeń daje się „w trzech linijkach” wyinterpretować ze 
wzoru (3.3.66). Autorzy zużywaję na to trzy strony. Temu niedołę-
stwu matematycznemu towarzyszy niedołęstwo numeryczne. Bowiem ca- 
ły pomysł efektywnego obliczania macierzy G , gdy można ję w peł-
ni reprezentować l+2k liczbami (M,P,m) jest bezsensowny.

10. Nieudolnę technikę dowodowę, prowadzęcę do mnożenia lematów, 
wzorów, konsumpcji stron, znajdujemy też w innych miejscach. Na 
przykład dowód twierdzenia (2.1.18), str. 56, możemy uzyskać z 
(2.1.79) w jednej linijce. Autorzy poświęcaję na to dwie strony.

11. Sporo pojęć i faktów teoretycznych znalazło się w podręczniku 
„na zapas", bez wyraźnych perspektyw zastosowań. Na przykład in-
formacje o wyznaczniku VanderMonde’a , str. 51-52, nierówność 
Fage, str. 61, informacja o wyznaczniku macierzy skośnosymetrycz- 
nej. Inne zaś pojęcia, choć bardzo ważne, nie sę należycie ekspo-
nowane (np. pojęcie uwarunkowania zadania, podobieństwa macierzy, 
itd.).

7.3. O dydaktyce, stylu, redakcji

1. Niewętpliwę wadę podręcznika jest nierównomierność wykładu.
Na przykład prosty, właściwie oczywisty proces rozwięzywania ukła-
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dów trójkątnych jest opisywany szczegółowo na stronach 110, 113,
a potem jeszcze raz na str. 120-121 i 123. Odwracanie macierzy
trójkętnych opisane jest równie szczodrze: str. 126-129. Natomiast
opis stosunkowo złożonych metod, Zellnera i 3MNK zajmuje ledwie *
2g strony (147-149) i jest w wysokim stopniu niejasny, mimo „wy-
punktowania etapów”.

2. Lektura podręcznika jest nużęca i denerwująca (piszę to oczywi-
ście we własnym imieniu). Autorzy bez umiaru „szastają” wzorami nu-
merowanymi i nienumerowanymi (samych wzorów numerowanych naliczy-
łem 6001). Wystarczy np. obejrzeć trzy takie wzory (1.2.13), 
(1.2.14), (1.2.15), str. 17, aby się zorientować, na co tu się 
zanosi. Pomyłki we wzorach i tekście trafiają się głównie w trud-
nych miejscach, a naliczyłem tych pomyłek pół setki.

3. Autorzy „szastają" twierdzeniami. Naliczyłem ich 65. A 3ą wśród 
nich tak udane jak:

TWIERDZENIE 2.1.7 (str. 45). „Macierz odwrotną do iloczynu w 
sensie Cauchy’ego dwóch nieosobliwych macierzy A i B 
wyznaczamy według wzoru

4  A  A  //

(AB) x * B x • A A .

Ciekawe, czy twierdzenie to przestaje być prawdziwe, gdy ktoś 
wyznaczy tę macierz odwrotną z innego wzoru?

A może to tylko Autorom tego twierdzenia nie wolno stosować 
innego wzoru?

Znajdujemy również twierdzenia takiej wagi, jak

TWIERDZENIE 3.2.3 (str. 135). „Deżeli macierz A a ^a^J jest 
macierzą stopnia n z ortogonalnymi kolumnami, to iloczyn ATA 
jest macierzą diagonalną”.
lub TWIERDZENIE 4.1.1 (str. 175) (cytowane z powołaniem się na 
pracę Z. Hellwiga z Przeglądu Statystycznego). „Niech Q a [^ij] 
będzie rzeczywistą macierzą o wymiarach n x m. Suma kwadratów 
wszystkich elementów macierzy Q jest równa sp QTQ".

4. Nie chciałbym być za bardzo „uszczypliwy". Liczba wzorów nu-
merowanych, twierdzeń, definicji, to sprawa stylu redakcyjnego, 
a bywają różne gusta. W moim odczuciu w tym właśnie podręczniku 
występuje rażąca dysproporcja między rozbudowanym formalnym 
„wystrojem" a przekazywanymi treściami.

5. Dobór oznaczeń stosowanych w podręczniku może być źródłem
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dodatkowej udręki pilnego studenta. Żadnej reguły nie możemy być 
pewni 1

Na dwu stronach (str. 155, 157) tego samego paragrafu symbol 
„A" oznacza zarówno wektor, jak i macierz kwadratowę. W tym samym 
paragrafie „R" oznacza macierz, zaś mRq " wektor. Często stosowana 
w literaturze konwencja, że wektory oznaczamy małymi literami, ma-
cierze dużymi, znajduje u Autorów uznanie tylko wybiórcze, - w czę-
ści podręcznika. A i to nigdy nie można być pewnym, czy maję na my-
śli wektor - wiersz, czy wektor - kolumnę (por. np. str. 47 (2.1.53) 
lub str. 18 (1.2.18)). Umila to oczywiście rozszyfrowywanie licz-
nych wzorów w zapisie macierzowym. Szczególna różnorodność doty-
czy zapisu iloczynu skalarnego. Przykładowe wzorce: (2.1.94) str.
58, (2.3.8) str. 73, (4.1.37) str. 181, (4.2.11) str. 185. Miej-
scami wyględa to tak, jakby Autorzy - dężęc do maksymalnego wzbo-
gacenia podręcznika -, włęczali doń ważne fragmenty innych dzieł,
- możliwie bez naruszenia formy (zapewne, aby nic nie uronić z tre-
ści!). Sę również miejsca w tekście, gdzie nagle pojawia się nie- 
objaśniany tu symbol, który był albo nie był wprowadzony kilkadzie- 
sięt stron wcześniej (por. np. str. 154, wzór (3.3.78), - a nie 
jest to jedyny przykład, którym dysponuję).

Nie będę się już nawet użalał, że ktoś (Autorzy, zecerzy, ko-
rektorzy) jest jednak zdania, że wartościami funkcji sign sę symbo-
le + i -.

8. Konkluzja

Podręcznik M. Kolupy i 3. M. Witkowskiego nie uczy znanych metod,* 
właściwych dla najbardziej typowych zadań ekonometrii. Co gorsze, 
uczy metod, które sę dla tych celów zdecydowanie złe lub wętpliwej 
wartości. Więżę się to z błędnym pojmowaniem metod numerycznych 
Przez Autorów. Również sposób prezentacji metod, przyjęty w pod-
ręczniku, nie wyjaśnia istotnej problematyki obliczeń numerycz-
nych, przyczynia się do pozornego opanowania przedmiotu.

Obszerne fragmenty podręcznika prezentuję niektóre metody nu-
meryczne dla zadań ogólnego charakteru (nie zwięzanych z ekonome-
trię). Znaczna część tych informacji jest nieścisła lub zbędna.

Poziom dydaktyczny i redakcyjny jest nierówny. Fragmenty 
lepsze dotyczę głównie działów o małym znaczeniu dla zastosowań 
w ekonometrii.

Reasumujęc: jest to zły podręcznik i nie powinien był się 
ukazać.
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9. Jak doszło do wydania podręcznika?

Z przedmowy Autorów rozumiem, że Wydawnictwo uzyskało pozytywnę 
opinię prof. Z. Hellwiga. Z licznych cytatów, i całych fragmentów 
podręcznika wynika, że Autorzy szeroko korzystali z dorobku nauko-
wego i rad tego Recenzenta przy opracowywaniu koncepcji księżki, 
wyborze problematyki i przykładów zastosowań. Nie wętpię więc, że 
ten Recenzent mógł wnikliwie ocenić księżkę z punktu widzenia 
ekonometrii i jej potrzeb. Nie mógł jednak chyba opiniować metod 
numerycznych, gdyż księżka w tej postaci by się nie ukazała! Kto 
więc opiniował metody?

Nie poszedłem „prostę drogę", nie zapytałem w Redakcji, ale 
zaczęłem rozpytywać znajomych numeryków. I natrafiłem na ślad, 
który daje mi wiele do myślenia. Otóż w poczętku roku 1978 pewien 
numeryk (jak mi przypomniał - z mojej rekomendacji) recenzował 
dla PWN innę księżkę Autorów, a mianowicie „Metody numeryczne 
algebry liniowej w problematyce ekonometrycznej". Zachował zre- 
sztę kopię swej obszernej recenzji, w której - w konkluzji - po-
stawił jasny wniosek: księżki nie należy wydawać, gdyż w zakre-
sie metod numerycznych Autorzy sę niekompetentni. I rzeczywiście 
tamta księżka nie ukazała się w druku ...

Kończęc z zabawę w kotka i myszkę sędzę, że recenzowany tu 
podręcznik to jest ta sama księżka z 1978-go roku.

Sędzę, że poza tytułem uległy zmianie, a raczej delikatnemu 
retuszowi jedynie pewne mało istotne fragmenty. Istoty zarzutów 
z 78-go roku nie zmieniło to ani na jotę.

Wyględa to jak scenariusz kiepskiego żartu; - odrzucę ci 
księżkę w wydawnictwie, to odczekaj trochę, zmień tytuł, to i 
owo podcieniuj i wyślij ponownie. Licz na to, że Redakcja tym 
razem uzyska właściwe recenzje. Może tak było, a może nieco ina-
czej. Mogę uwierzyć, że znaleźli się ludzie, którzy ze szczerym 
przekonaniem namawiali Autorów, by jednak wydali ten podręcznik.

Do chwili zapoznania się z recenzję z 78-ego roku wyobrażałem 
sobie Autorów jako ludzi autentycznie zainteresowanych rachunkiem 
numerycznym w ekonometrii. Myślałem o ich niezaradności czy pechu# 
że jakoś nie natrafili na źródło rzetelnych informacji o numeryce, 
że warto by do nich dotrzeć i coś im doradzić. Po zapoznaniu się 
z recenzję nie mam już na to spotkanie tak wielkiej ochoty. Sędzę# 
że to ludzie jak inni, zapracowani i nie bardzo już majęcy ochotę 
i czas, aby się czegoś nowego nauczyć. Uważam, że wydajęc ten pod-
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ręcznik Wydawnictwo wyrzędziło i Czytelnikom i Autorom znacz- 
nę szkodę.

ANDRZECJ KIEŁBASINSKI




