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Тема 8. Імітаційне моделювання та симуляція.  

Дослідження складних систем шляхом симуляції їх функціонування. Симуляція у 

вигляді обчислювального комп’ютерного експерименту, проведеного на матема-

тичній моделі. Типи симуляції. Імітаційна модель та ітераційні алгоритми еко-

нометричної симуляції. Системний аналіз на основі методів аналітичного 

комп’ютерного моделювання. 

Приклади конспектів лекцій. 

Математичне моделювання як метод наукового дослідження. 
Modele ekonometryczne, o których będziemy mówili w tym podrozdziale, będą występo-

wać w postaci specjalnie skonstruowanych równań, lub układów równań. Modele te, osza-

cowane na podstawie danych empirycznych oraz przesłanek merytorycznych, dotyczących 

interesującego nas zjawiska ekonomicznego, a następnie zweryfikowane za pomocą metod 

statystyki matematycznej, służą do przybliżonego opisu rzeczywistych zjawisk ekono-

micznych, dlatego wszelkie zastosowanie modelu ekonometrycznego wykorzystuje przede 

wszystkim techniki numeryczne, służące do poszukiwania rozwiązań równań reprezentują-

cych ten model. Ponieważ z definicji model ekonometryczny opisuje badany system eko-

nomiczny, to powtarzając rozwiązanie równań modelu dla różnych warunków początko-

wych, lub dla różnych wartości parametrów modelu, można uzyskać odpowiedzi na pyta-

nie, jak zachowałby się w określonych warunkach system przez model opisywany – na tym 

polega istota symulacji ekonometrycznej. 

Symulację tym razem rozumiemy jako rozwiązywanie układów równań, reprezen-

tujących model ekonometryczny, natomiast eksperyment symulacyjny, który towarzyszy 

symulacji ekonometrycznej, będzie eksperymentem komputerowym. Eksperyment ten jest 

swoistym rodzajem doświadczeń, dokonywanych nie bezpośrednio na systemu rzeczywi-

stym, tylko na modelu matematycznym tego systemu. Jak powiedzieliśmy wyżej, ekspery-

mentowanie tym razem polega na obliczeniu wartości zmiennych endogenicznych (czyli 

przez model wyjaśnianych), dla różnych wartości zmiennych egzogenicznych modelu, lub 

różnych wartości parametrów modelu. Dokonując symulacji ekonometrycznej można zna-

leźć odpowiedź na dwa zasadnicze pytania, związane z zarządzaniem badanego systemu. 

Pytanie pierwsze brzmi: 

 Jakie byłyby wartości zmiennych endogenicznych, gdyby zmienne egzogeniczne przyjęły 

określone wartości? 

Jak widać, jedno z podstawowych zastosowań symulacji jest bardzo zbliżone do 

predykcji, czyli prognozowania rzeczywistych procesów. Jednak symulacja jest pojęciem 

bardziej ogólnym, niż prognoza, ponieważ jakakolwiek prognoza ekonometryczna jest 

jednocześnie rozwiązaniem modelu, uzyskanym w wyniku symulacji ekonometrycznej. 

Drugie pytanie związane jest z optymalnym sterowaniem systemem oraz określe-

niem jego optymalnej struktury: 

 Jak należałoby dobrać wartości zmiennych egzogenicznych, by uzyskać określone war-

tości zmiennych endogenicznych? 

Wynikiem symulacji ekonometrycznej mogą być różne warianty rozwoju zjawiska 
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opisywanego przez model, przy tym eksperymenty symulacyjne mogą dotyczyć zarówno 

zmiennych modelu, jak i innych jego elementów: parametrów strukturalnych lub własności 

struktury stochastycznej. Symulacja ekonometryczna stanowi jedną z podstawowych me-

tod analizy złożonych zjawisk ekonomicznych oraz procesów gospodarczych, i stosuje się 

do określenia prognoz badawczych w następujących sytuacjach: 

 Wtedy, gdy w rozwoju badanych zjawisk mogą występować istotne ich zmiany oraz 

perturbacje, nie tylko ilościowe, ale i jakościowe. 

 Wtedy, gdy występuje wysoka niepewność co do możliwych dróg rozwoju tych zja-

wisk. 

 Wtedy, gdy występuje konieczność zbadania ewentualnych dróg rozwoju oraz konse-

kwencji ich wyboru, tzn. występuje konieczność zbadania ewentualnych wariantów dla 

przyszłości rozpatrywanych obiektów, w celu wyboru któregoś spośród nich. 

 Wtedy, gdy kształtowanie przyszłości w dużym stopniu zleży od decyzji, podejmowa-

nych w trakcie zarządzania rozpatrywanym systemem czy też procesem. 

 Wtedy, gdy zastosowanie innych metod, przypomnianych na początku podrozdziału, 

jest niemożliwe, lub trudne do zrealizowania, tj. gdy analityczna analiza badanego zja-

wiska wiąże się z dużymi nakładami, natomiast eksperyment bezpośredni, przeprowa-

dzony na badanym zjawisku, nie jest zalecany lub jest niemożliwy. 

Jak już powiedzieliśmy, symulacja zjawisk ekonomicznych za pomocą modelu 

ekonometrycznego jest bardzo zbliżona do predykcji ekonometrycznej. Uzyskując rozwią-

zanie modelu ekonometrycznego dla różnych kombinacji oraz zestawów występujących w 

nim elementów, symulujemy różne warianty rozwoju obiektu przez model opisywanego. 

Zazwyczaj symulacji dokonuje się dla kolejnych okresów, z tym, że w odróżnieniu od pro-

gnozy w przypadku symulacji okresy te mogą dotyczyć zarówno przyszłości, jak i prze-

szłości. Wtedy symulacja ex-post, dotycząca okresu budowania modelu, czyli przeprowa-

dzona w odniesieniu do okresu, na podstawie którego były szacowane parametry modelu, 

nazywa się symulacją historyczną. Więcej na temat relacji pomiędzy symulacją a progno-

zą, definicje pojęć symulacji ex-post, ex-ante, symulacji statycznej, dynamicznej itp. może 

Czytelnik znaleźć w podręczniku. Biorąc pod uwagę, że symulacja ekonometryczna, reali-

zowana zazwyczaj w postaci eksperymentu komputerowego, wiąże się z wielokrotnym 

rozwiązywaniem równań bądź układów równań, wymienimy na zakończenie tego podroz-

działu kilku powszechnie stosowanych w tym celu metod numerycznych.  

Ітераційні числові методи. 

Generalnie metody, stosowane do rozwiązywania równań bądź układów równań, można 

podzielić na dwa rodzaje. 

 Metody dokładne, pozwalające na podstawie parametrów równania (lub układu równań) 

za pomocą pewnych wzorów, lub ściśle określonych algorytmów, jednoznacznie wy-

znaczyć poszukiwane rozwiązanie. Przykładem mogą być formuły pierwiastków rów-

nań kwadratowych, lub równań trzeciego stopnia, metoda Gaussa rozwiązywania ukła-

dów równań liniowych, lub stosowana w tym samym celu metoda Kramera, itp. Stosu-

jąc takie metody zawsze można ustalić, czy poszukiwane rozwiązanie w ogóle istnieje, 
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a w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie metody te pozwalają na dokładne okre-

ślenie tego rozwiązania. O „przybliżeniu” w tym przypadku można mówić tylko ze 

względu na dokładność obliczeń według konkretnych wzorów (na przykład, z jaką do-

kładnością będą określone wartości macierzy odwrotnej występującej w metodzie Kra-

mera, lub do jakiego znaku po przecinku będzie zapisany pierwiastek równania kwadra-

towego w przypadku, gdy pierwiastek ten jest liczbą irracjonalną.) 

 Metody przybliżonego rozwiązywania, pozwalające na określenie wartości, „bliskich” 

do poszukiwanych rozwiązań, jednak traktowanych i wykorzystywanych jak rozwiąza-

nia dokładne. Innymi słowy, metody te dają możliwość aproksymacji poszukiwanych 

rozwiązań, zatem każda z takich metod powinna udzielić odpowiedzi na dwa pytania. 

1) Jeżeli ŷ  oznacza prawdziwą, jednak nieznaną wartość poszukiwanego rozwiązania, to 

w jaki sposób należy określić wartość y*, która będzie traktowana jako przybliżone 

rozwiązanie, czyli aproksymacja rozwiązania dokładnego? 

2) Jaka jest dokładność tej aproksymacji, czyli jaka będzie różnica (| ŷ  - y*| = ?) pomię-

dzy rozwiązaniem poszukiwanym a określonym za pomocą danej metody jego przy-

bliżeniem? 

Spośród metod przybliżonego rozwiązywania układów równań wyróżniamy meto-

dy iteracyjne, do których zaliczamy również zaprezentowane w tym podrozdziale metody 

Gaussa-Seidela oraz Newtona-Raphsona. Istnieje ogromna liczba metody iteracyjnych, 

jednak wszystkie takie metody są zbudowane wedle tego samego schematu i pod tym 

względem są bardzo do siebie podobne. Załóżmy, że ŷ  jest pierwiastkiem układu równań  

f(y) = 0, 

tzn. zastępując w układzie zmienną y przez jej wartości ŷ  dostaniemy liczbową tożsamość. 

W odróżnieniu od metod dokładnych, które jednoznacznie, za jednym razem, określają 

poszukiwaną wartość ŷ , metody iteracyjne generują nieskończony ciąg wartości liczbo-

wych  

y(0), y(1), ..., y(n), …, 

dążących w pewnym sensie do wartości poszukiwanej ŷ . Dlatego, aby określić jakąkol-

wiek metodę iteracyjną, która będzie stosowana w celu określenia przybliżonego rozwią-

zywania układu równań, należy określić trzy jej podstawowe elementy. 

1. Określić z góry przybliżenie zerowe lub wstępne, czyli wartość y(0)
, będącą początko-

wym elementem ciągu. 

2. Zdefiniować algorytm metody iteracyjnej, tzn. określić jednoznaczną procedurę, pozwa-

lającą wyznaczyć na podstawie przybliżenia aktualnego przybliżenie następne, tzn. na 

podstawie wartości y(k)
 (i możliwie kilku wcześniejszych wartości) obliczyć wartość 

y(k+1)
 następnego po y(k)

 elementu ciągu.  

Posiadanie takiego algorytmu pozwoli, zaczynając od przybliżenia zerowego y(0)
, 

wygenerować w sposób rekurencyjny nieskończony ciąg wartości y(0), y(1), ..., y(n), … , tzn. 

wykorzystując określoną z góry wartość y(0)
, oraz stosując do tej wartości algorytmu 

otrzymamy wartość y
(1)

. W sposób podobny na podstawie uzyskanej wartości y
(1)

 określa-
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my wartość y(2), itd. Koniecznym warunkiem, który musi spełnić określony w punkcie 2. 

algorytm, jest jego zbieżność. Oznacza to następującą właściwość uzyskanego za pomocą 

tego algorytmu ciągu: Jeżeli ŷ  jest prawdziwą wartością poszukiwanego rozwiązania 

układu równań, to 

ŷylim )n(

n



. 

3. Trzecim kluczowym elementem metody iteracyjnej jest kryterium zbieżności, czyli 

inaczej konkretna reguła, pozwalająca ustalić dokładną liczbę kroków k (nazywanych 

również iteracjami) niezbędnych, aby zapewnić wystarczającą dokładność aproksyma-

cji poszukiwanego rozwiązania ŷ  przez wartość y(k)
. 

Każdy spośród trzech wymienionych elementów metody musi być rozpatrywany 

osobno. Każdy jest tak samo istotny, a także i w pewnym sensie jest niezależny od pozosta-

łych. Określenie każdego z nich jest specjalnym zagadnieniem matematycznym, wymaga-

jącym innych środków do rozstrzygnięcia. Zamiana jakiegokolwiek z tych elementów 

prowadzi do zmiany całego algorytmu, tzn. prowadzi do powstania innej metody, stąd duża 

liczba różnego rodzaju metod numerycznych. Metody numeryczne są przedmiotem zainte-

resowania chyba najbardziej obszernego działu matematyki, który tworzy trzon matematy-

ki stosowanej, dlatego nie da się choćby pobieżnie zasygnalizować w tej książce wszyst-

kich problemów. Celem tego podrozdziału jest krótki opis kilku podstawowych metod 

iteracyjnych, stosowanych zwykle do rozwiązywania zagadnień symulacji ekonometrycz-

nej, nie wykluczamy jednak, że w wielu praktycznych sytuacjach materiał ten będzie po-

mocny w znalezieniu rozwiązania modelu ekonometrycznego. Jeśli Czytelnik będzie po-

trzebował więcej informacji, powinien siągnąć do specjalnej na ten temat literatury. 

Warto też zauważyć, że dla rozwiązywania tego samego układu równań można 

skorzystać z wielu różnych metod iteracyjnych. Porównywanie tych metod i określenie 

metody „lepszej” zazwyczaj opiera się na pojęciu ich „szybkości zbieżności”. Oznacza to, 

że za „lepszą” uznajemy taką, która gwarantuje lepszą dokładność po dokonaniu takiej 

samej liczby kroków lub taką, która pozwala osiągnąć wymaganą dokładność za mniejszą 

liczbę iteracji. 

Właściwość ta jest bardzo istotna, jednak nie dominująca, szczególnie w czasach 

współczesnych, gdy dysponujemy tak doskonałymi narzędziami obliczeniowymi. W takich 

warunkach preferowane mogą być metody prostsze do wykorzystania, łatwiejsze pod 

względem komputerowej realizacji ich algorytmów, nie wymagające od użytkowników 

zbyt dużych kwalifikacji w specjalnych działach matematyki, natomiast wymagania co do 

szybkości ich zbieżności mogą być drugorzędne (pod warunkiem, jednak, że zbieżność ich 

jest zagwarantowana). Potwierdzeniem tego stwierdzenia mogą być rozpatrywane niżej 

metody. 

Metoda Newtona-Raphsona jest ewidentnie metodą „dużo szybszą”, ale też i bar-

dziej złożoną w porównaniu z metodą Gaussa-Seidela, i chociaż wykorzystanie metody 

Gaussa-Seidela wymaga z reguły większej liczby iteracji, wskutek łatwości i prostoty jej 
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algorytmu przeprowadzenie tych iteracji jest zadaniem nieporównywalnie łatwiejszym niż 

realizacja metody Newtona-Raphsona. 

Przypomniane metody będą stosowane do rozwiązywania układu równań nielinio-

wych, który zapiszemy w sposób bardziej dokładny, w postaci rozwartej, wprowadzając 

następujące oznaczenia. Niech 

y = [y1, y2, …, ym] 

będzie m-wymiarowym wektorem, należącym do przestrzeni Rm
, tzn. współrzędne ys, s = 

1, 2, ..., m, wektora y są liczbami rzeczywistymi.  

Funkcja f, występująca w równaniu, również traktowana będzie jako funkcja wek-

torowa, tzn. 

f = [f1, f2, …, fm], 

gdzie fi(y) = fi(y1, y2, …, ym), i = 1, 2, ..., m, są funkcjami rzeczywistymi, określonymi na 

przestrzeni Rm
 (symbol 0 że we wzorze będzie oznaczał m-wymiarowy wektor zerowy).  

Wtedy równość  określa następujący układ równań nieliniowych: 
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Метод Гауса – Зейделя. 

Załóżmy, że znajdujemy pierwiastek układu równań. Wybór właściwej dla tego celu meto-

dy w stopniu istotnym zależy od typu występujących w układzie funkcji fi(y), i = 1, 2, ..., 

m, ponieważ zazwyczaj metody numeryczne są dostosowane do pewnej klasy funkcji. Wy-

jaśnia to, dlaczego tak duża jest liczba działów, tworzących dyscyplinę matematyczną o 

nazwie „Metody obliczeń przybliżonych”, stąd również tak ogromna liczba konkretnych 

metod numerycznych oraz algorytmów obliczeniowych na ich podstawie stworzonych. 

Prezentowana w tym podrozdziale metoda Gaussa-Seidela ma tę oczywistą zaletę, że jest 

metodą uniwersalną, dla której konkretna postać, czy też struktura funkcji, tworzących 

układ, nie ma większego znaczenia. Istotny (ze względu na zbieżność tej metody) może 

być tylko sposób ich „unormowania”, czyli ułożenia, kolejności numerowania i = 1, 2, ..., 

m ich w tym układzie. Czasami problem właściwego unormowania układu  może być dość 

poważnym zadaniem matematycznym, jednak, jak to wykazuje dotychczasowa praktyka 

stosowania metody Gaussa-Seidela, jeśli badany model ma rozwiązanie, to za pomocą 

algorytmu Gaussa-Seidela można je odnaleźć.  

W tym podrozdziale rozpatrzymy między innymi problem właściwego unormowa-

nia równań w przypadku modelu liniowego. Zbadamy dokładniej ściśle związany z takim 

unormowaniem problem zbieżności algorytmu Gaussa-Seidela oraz matematyczne środki 

jego rozwiązania. Po dokonaniu właściwej normalizacji praktyczna realizacja metody 

Gaussa-Seidela jest niezwykle prosta i przejrzysta. Stosowanie metody wymaga wyłącznie 

określenia wartości występujących w układzie funkcji dla konkretnych, wyznaczonych 

wartości ich argumentów. Jest to niewątpliwie największą zaletą tej metody. 
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 Zapiszemy układ nieco inaczej: 
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przy tym nie wykluczamy, że zmienne yi mogą występować po obu stronach równania 

yi = gi(y1, y2, …, ym), i = 1, 2, ..., m. 

Procedura rozwiązywania układu według algorytmu Gaussa-Seidela wygląda następująco: 

1. Element pierwszy metody iteracyjnej, czyli przybliżenie zerowe. Zgadujemy w spo-

sób dowolny rozwiązanie startowe  

y
(0) = (y(0)

1, y
(0)

2, …, y(0)
m), 

ponieważ dla rozpatrywanego algorytmu nie ma większego znaczenia to, jaka konkretna 

wartość y(0)
i będzie wybrana dla początkowego przybliżenia zmiennej yi.  

2. Element drugi metody, czyli algorytm metody Gaussa-Seidela. Załóżmy, że dokona-

liśmy k kroków algorytmu metody Gaussa-Seidela. W wyniku tego posiadamy k-tą po 

kolei wartość 

y
(k) = (y(k)

1, y
(k)

2, …, y(k)
m), 

ciągu y
(0)

, y
(1)

, ..., y
(n)

, … przybliżonych wartości poszukiwanego rozwiązywania 

)ŷ,...,ŷ,ŷ(ŷ m21  układu równań. Następne (k + 1)-e przybliżenie  

y
(k+1) = (y(k+1)

1, y
(k+1)

2, …, y(k+1)
m) 

dla ŷ  określamy w sposób następujący. 

2.1. Nową wartość y(k+1)
1 otrzymujemy przez podstawienie wartości y

(k) = (y(k)
1, y(k)

2, …, 

y(k)
m) do prawej strony pierwszego równania układu, tzn. 

y(k+1)
1  = g1(y

(k)
1, y

(k)
2, …, y(k)

m). 

2.2. Nową wartość y(k+1)
2 określamy przez podstawienie wartości (y(k+1)

1, y
(k)

2, …, y(k)
m) do 

prawej strony drugiego równania układu, tzn. 

y
(k+1)

2 = g2(y
(k+1)

1, y
(k)

2, …, y
(k)

m). 

Innymi słowy, nową wartość y(k+1)
1 zmiennej y1 wykorzystuje się do określenia pozostałych 

wartości wektora y
(k+1)

 natychmiast po jej obliczeniu. 

2.3. Załóżmy, że nowe wartości (y
(k+1)

1, y
(k+1)

2, ..., y
(k+1)

s) pierwszych s, (s < m) współrzęd-

nych wektora y
(k+1)

 zostały określone. Nową wartość y(k+1)
s+1 współrzędnej (s + 1)-ej 

dostajemy przez podstawienie wartości (y(k+1)
1, y(k+1)

2, …, y(k+1)
s, y(k)

s+1, ..., y(k)
m) do 

prawej strony (s + 1)-ego równania układu, tzn. 

y(k+1)
s+1 = gs+1(y

(k+1)
1, y

(k+1)
2, …, y(k+1)

s, y
(k)

s+1, ..., y
(k)

m). 

Cechą charakterystyczną algorytmu metody Gaussa-Seidela jest to, że nowe wartości wek-

tora y
(k+1)

 są natychmiast po ich obliczeniu wykorzystywane do określenia pozostałych jego 

wartości. 

2.4. Kontynuując opisany w punktach 2.1, 2.2, 2.3, proces m razy, uzyskamy następne (k + 

1)–e przybliżenie y
(k+1) = (y(k+1)

1, y
(k+1)

2, …, y(k+1)
m) 

poszukiwanego rozwiązywania )ŷ,...,ŷ,ŷ(ŷ m21  układu równań. 
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Wykorzystując wyznaczone w punkcie 1 przybliżenie zerowe y
(0) = (y(0)

1, y
(0)

2, …, y(0)
m), 

oraz stosując opisany w punkcie 2 algorytm, możemy w sposób rekurencyjny wygenero-

wać nieskończony ciąg y
(0), y(1), ..., y(n), … przybliżonych wartości rozwiązania układu rów-

nań.  

Uwaga 2.11. Bardzo istotny jest problem zbieżności algorytmu 2., tzn. spełnienie równości:  

ŷylim )k(

k



 

Aby pokazać w sposób czytelny i przejrzysty mechanizm działania algorytmu Gaussa-

Seidela, oraz zrozumieć, jakie skutki dla zachowania się kolejnych przybliżeń, czyli ina-

czej, jakie skutki dla zbieżności algorytmu Gaussa-Seidela może mieć kolejność równań 

układu, przyjrzymy się dokładniej przypadkowi dwóch wymiarów. Innymi słowy, niech 

mamy do czynienia z układem równań 









0

0

212

211

)y,y(F

)y,y(F
. 

Załóżmy dalej, że dokonaliśmy pewnej normalizacji układu, co w praktyce oznacza, iż 

określone zostało, na podstawie jakiego spośród równań układu będą obliczane wartości 

zmiennej y1, na podstawie jakiego zaś wartości zmiennej y2. Zapiszemy wynik tej normali-

zacji w postaci jawnej w sposób następujący: 









)y(gy

)y(gy

122

211
. 

Sporządzając w układzie współrzędnych Y1OY2 wykresy funkcji y1 = g1(y2) oraz y2 = 

g2(y1), sprowadzimy zagadnienie rozwiązania układu równań (2.220) do określenia punktu 

przecięcia (y*1, y*2) krzywych g1(y2) oraz g2(y1) (zob. rys. 1). Prześledzimy na tym wykre-

sie przebieg realizacji kolejnych iteracji opisanego wyżej algorytmu Gaussa-Seidela. Niech 

y
(0)

2 będzie określoną w sposób dowolny startową wartością zmiennej y2. 

Krok 2.1. algorytmu Gaussa-Seidela polega na podstawieniu wartości y(0)
2 do funkcji g1(y) 

(posuwając się po pionowej strzałce wychodzącej z y(0)
2) i określeniu odpowiadającej jej 

wartości y(1)
1: 

y
(1)

1 = g1(y
(0)

2). 

                                  Y1 

                                                                                             y1 = g1(y2) 

                                y
(2)

1 

 

                                                                                                 y2 = g2(y1) 

                               y(1)
1 

 

                               y*1 

 

 

                                  O             y*2          y
(0)

2            y
(1)

2                    Y2 
                                                               Rys. 1 
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Krok 2.2. polega na podstawieniu uzyskanej w wyniku kroku 2.1. wartości y(1)
1 do funkcji 

g2(y) (posuwając się po poziomej strzałce, wychodzącej z y(1)
1) i określeniu odpowiadającej 

jej wartości y(1)
2, tzn. y(1)

2 = g2(y
(1)

1). 

Uzyskanie nowej wartości y(1)
2 dla zmiennej y2 oznacza koniec kolejnej iteracji. Kontynuu-

jąc opisaną procedurę na podstawie wartości (y(1)
1, y

(1)
2) w sposób podobny uzyskamy no-

we wartości (y
(1)

1, y
(1)

2), itd. Zbieżność algorytmu Gaussa-Seidela w tym przypadku ozna-

cza, że  11
)k(

k
*yylim 


, oraz 22

)k(

k
*yylim 


. 

Jeżeli wynikiem normalizacji układu jest układ równań, którego wykres jest przedstawiony 

na rys. 1, to, jak wyraźnie widać na tym rysunku, każda kolejna iteracja algorytmu Gaussa-

Seidela odciąga nas po rozbieżnej trajektorii od punktu przecięcia krzywych g1(y2) oraz 

g2(y1) (y*1, y*2). Jeżeli równania y1 = g1(y2) oraz y2 = g2(y1) dają się odwrócić, tzn. zapisać 

w postaci: y2 = g
-1

1(y1) oraz y1 = g
-1

2(y2), 

czyli zmienić normalizację układu, to, jak pokazano na rys. 2, przy takim wzajemnym uło-

żeniu wykresów równań układu kolejne iteracje algorytmu Gaussa-Seidela wyraźnie wiodą 

w kierunku punktu rozwiązania układu równań (2.220) (y*1, y*2).  

                                  Y1 

                                                                                              

                                                       y2 = g-1
1(y1) 

                                                                                     y1 = g-1
2(y2) 

                               y(1)
1 

 

 

                               y*1 

 

 

                                  O             y*2         y
(1)

2          y
(0)

2             Y2 
 

                                                               Rys. 2 

Oznacza to, że zmieniając normalizację układu równań zmieniliśmy proces roz-

bieżny na proces zbieżny. W przypadku dwóch wymiarów możliwe są tylko dwie normali-

zacje, zatem jest oczywiste, że zawsze istnieje możliwość skutecznego przeprowadzenia 

iteracyjnej procedury Gaussa-Seidela, tzn. tak, aby spełnione zostały relacje. Dla modeli o 

dużych wymiarach wniosek taki nie jest już tak oczywisty, ponieważ może być bardzo 

dużo sposobów normalizacji, a każdy z nich ma inne następstwa dla zbieżności, jednak jak 

już mówiliśmy, doświadczenie praktycznego zastosowania metody Gaussa-Seidela po-

twierdza, że jeżeli badany model ma jakieś rozwiązanie, to można tak ustawić algorytm 

Gaussa-Seidela, że rozwiązanie to zostanie znalezione. Jest również oczywiste, że nie spo-

sób rozstrzygnąć tego problemu w tak ogólnym ujęciu, natomiast dla konkretnych typów 

modeli są całkiem konkretne oraz wystarczające dla celów praktycznych rozwiązania. 

Przekonamy się w tym w następnym podrozdziale na przykładzie modeli liniowych. 
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 Wróćmy jednak do określenia ogólnej procedury algorytmu Gaussa-Seidela. Wy-

maga jeszcze sprecyzowania trzeci element metody iteracyjnej, tzn. musi być sformułowa-

na konkretna reguła, pozwalająca na zakończenie algorytmu metody, aczkolwiek proces 

iteracyjny, określony w kroku drugim, może trwać nieskończenie długo. 

3. Element trzeci metody, czyli kryterium zbieżności, pozwalające ustalić konkretną licz-

bę powtórzeń algorytmu opisanego w punktach 2.1 – 2.4.  

Podobnie jak w przypadku pierwszego oraz drugiego elementu, ten element rów-

nież może być na różne sposoby zrealizowany. Będzie to prowadziło w konsekwencji do 

różnych modyfikacji rozpatrywanej metody. W zastosowaniach praktycznych metod obli-

czeniowych liczbę dokonywanych iteracji w metodach iteracyjnych często określa się we-

dług następującej zasady. 

 Ponieważ celem każdej kolejnej iteracji jest uzyskanie na podstawie posiadanego k-tego 

przybliżenia y(k) nowego, (k + 1)-ego przybliżenia y(k+1), to taką iterację warto traktować 

jako zbędną, gdy prowadzi ona do „nieistotnych” zmian już posiadanej wartości y(k).  

Należy jedynie w sposób właściwy zdefiniować, jakie zmiany uznajemy za „niei-

stotne”, jakie zaś – za „istotne”. Praktyczne rozwiązanie tego problemu zazwyczaj wygląda 

następująco: 

 Dla poszczególnych zmiennych yi, i = 1, 2, ..., m określa się z góry współczynnik zbież-

ności i, i = 1, 2, ..., m, czyli liczbę, zbliżoną do zera, która szacuje poziom nieistotnych 

zmian dla zmiennej yi. 

 Iteracje są kontynuowane aż do momentu, kiedy dla wszystkich zmiennych yi, i = 1, 2, 

..., m, różnice pomiędzy wartościami, uzyskanymi w kolejnych iteracjach będą mniejsze 

od odpowiednich współczynników zbieżności i, i = 1, 2, ..., m.  

Innymi słowy, niech y
(n-1) = (y(n-1)

1, y
(n-1)

2, …, y(n-1)
m) oraz y

(n) = (y(n)
1, y

(n)
2, …, y(n)

m) 

będą kolejnymi iteracjami rozpatrywanej metody iteracyjnej. Uznajemy, że proces itera-

cyjny należy zakończyć po dokonaniu dokładnie n iteracji, jeżeli dla liczby n po raz pierw-

szy będą spełnione następujące nierówności:  

|y(n)
1 - y

(n-1)
1| < 1, |y

(n)
2 - y

(n-1)
2| < 2, ..., |y

(n)
m - y(n-1)

m| < m. 

Oznacza to, że n jest najmniejszą wartością, dla której w ciągu kolejnych przybliżeń y(0), 

y(1), ..., y(n), … rozwiązania układu równań zachodzą relacje. 

Wartości y
(n) = (y(n)

1, y
(n)

2, …, y(n)
m) poszczególnych zmiennych (yi, i = 1, 2, ..., m), uzyska-

ne w wyniku iteracji n, określonej warunkiem, traktujmy jako ostateczne przybliżenie roz-

wiązywania układu równań, tj.: 

 Wartości y(n) = (y(n)
1, y

(n)
2, …, y(n)

m) traktujmy jako rozwiązanie układu równań, uzyska-

ne za pomocą rozpatrywanej metody iteracyjnej. 

Uwaga 2.12. Opisane w punkcie 3 kryterium zbieżności nie rozwiązuje do końca problemu 

dokładności aproksymacji, tzn. współczynnik zbieżności i nie określa dokładności uzy-

skanego rozwiązania y(n)
i. Teoretycznie mogą występować sytuacje, gdy różnica pomiędzy 

wielkościami |y(n)
i - y

(n-1)
i| a | iŷ  - y(n)

i| może być dość istotna. W przypadku dwu zmiennych, 

jak wyraźnie widać na rys. 2, zależy to od kąta nachylenia wykresów funkcji y2 = g
-1

1(y1) 

oraz y1 = g-1
2(y2) w otoczeniu rozwiązania prawdziwego (y*1, y*2).  


