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A. Bjorek, G. Dahląuist 

Metody numeryczne

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983,

str. 546, nakład 5000 + 250, cena 220 zł, ISBN 83-01-04276-1.

Tłumaczył Stefan Paszkowski. Dane oryginału: Numeryska metoder,

Liber Grafiska AB, Szwecja, 1969; wyd.. angielskie: Prentice-Hall

1974.

Książka ukazała się w języku szwedzkim w 1969 roku, a następnie 

jej rozszerzona i unowocześniona wersja została przełożona na ję-

zyk angielski i wydana przez Prentice-Hall w 1974 roku.

W przedmowie do wydania angielskiego autorzy wyrażają nadzie-

ję, źe „książka będzie użyteczna jako podręcznik metod numerycz-

nych stosowanych w nauce i technice". Tak też jest w istocie. Ma-

teriał wyłożony w książce jest obszerny; obejmuje klasyczne działy 

metod numerycznych jak metody algebry liniowej, kwadratury, inter-

polację, numeryczne różniczkowanie, analizę błędów zaokrągleń, po-
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przez aproksymację funkcji (z informacjami o funkcjach sklejanych), 

równania nieliniowe i różniczkowe (z uwagami o metodzie elementu 

skończonego), aż do szybkich transformacji Fouriera, optymalizacji 

i metod Monte Carlo.

Widać stąd, źe zakres tematyczny książki spełnia oczekiwania 

czytelnika, który pragnie nauczyć się metod numerycznych. Oczywiś-

cie, sama obszernośó tematyki nie stanowi Jeszcze o przydatności 

podręcznika.

Cechą książki „Metody Numeryczne" Jest bardzo staranne opraco-

wanie materiału i konsekwentna realizacja założenia, które (Jak 

się wydaje) przyjęli autorzy. Chodzi o osiągnięcie maksymalnej 

prostoty i Jasności wykładu bez rezygnacji, rzecz Jasna, z Jego 

wysokiego poziomu.

Konsekwencje są dla czytelnika bardzo pożyteczne. W każdym 

rozdziale pojawia się mnóstwo trafnie dobranych przykładów, które 

pozwalają zrozumieć poszczególne pojęcia, działanie algorytmów lub 

zjawiska występujące przy ich realizacji. Autorzy rzadko uciekają 

się do odstraszających formalizmów; czynią to tylko w miejscach, 

gdzie Jest to konieczne, a mimo to udaje się im uzyskać wystarcza-

jącą ścisłość rozważań. Za ilustrację może posłużyć rozdział 2, w 

którym wykłada się, za pomocą przykładów, elementy analizy błędów 

występujących w obliczeniach numerycznych, nie tracąc kontaktu z 

wyobrażeniami i intuicjami początkującego czytelnika.

Czytelnik mający dostęp do komputera, nawet tylko dysponujący 

kalkulatorem, może aktywnie śledzić bieg wykładu, przeprowadzając 

proponowane przez autorów obliczenia. Tego typu wykład ma szanse 

zainteresować czytelnika, o co (Jak wiadomo) nie Jest łatwo w me-

todach numerycznych.
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W książce znajdujemy podstawowe twierdzenia ze wszystkich dzia-

łów metod numerycznych (często bez dowodów) z wyjaśnieniem ich in-

tuicji i informacją o literaturze pozwalającej wniknąć głębiej w 

zagadnienie.

Spis literatury zasługuje na osobną wzmiankę. Książki są pogru-

powane tematycznie, a częste odnośniki w tekście ułatwiają szybkie 

znalezienie monograficznych pozycji.

Autorzy starają się wprowadzać nowe pojęcia i pomysły tak, aby 

czytelnik mógł dostrzec istotę zagadnienia bez mozolnego przedzie-

rania się przez gąszcz definicji i oznaczeń, a także by mógł śle-

dzić wzajemne zależności między pojęciami. Problemy wykraczające 

poza ramy podręcznika są sygnalizowane; zazwyczaj w takich miej-

scach są umieszczane odsyłacze do literatury.

Po każdym paragrafie czytelnik znajdzie zadania (z rozwiązania-

mi) , które mogą być wykorzystane z dużym pożytkiem do ćwiczenia 

biegłości w posługiwaniu się materiałem.

Autorzy dają w wielu miejscach użyteczne wskazówki dotyczące 

stosowalności poszczególnych algorytmów, sposobu implementacji, 

wskazują konkretne korzyści i pułapki, jakie mogą pojawić się w 

obliczeniach numerycznych. Czynią też ciekawe uwagi natury ogólnej 

dotyczące metod modelowania, stosowalności pewnych pomysłów i spo-

sobów dowodowych. Książka może być też więc pożyteczna dla bardziej 

zaawansowanych numeryków i osób wykorzystujących już metody nume-

ryczne w swojej pracy.

Podsumowując, książka „Metody numeryczne11 A. Bjórcka i G. Dal- 

ąuista jest bardzo dobrym podręcznikiem z tej dziedziny, a wraz z 

pozycjami J. i M. Jankowskich i M. Dryji oraz R. Bulirscha i J. 

Stoera może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli akademickich, 

choć od jej unowocześnienia minęło już 9 lat.
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Na uwagę zasługuje staranny i trafny przekład, który jest atu-

tem polskiego wydania.

Można stwierdzić na koniec, że przekłady takich pozycji powin-

ny pojawiać się w naszych księgarniach w krótszym odstępie czaso-

wym od ukazania się oryginału.

B. KACEWICZ




