Podejście obliczeniowe do algorytmów wartości własnych macierzy
Wprowadzenie
Interakcja między algebrą liniową i algebrą numeryczną miała decydujący wpływ na rozwój algorytmów
numerycznych dla systemów liniowych w przeszłości. Ponieważ wydajność systemu kontrolnego
można często mierzyć pod względem wartości własnych lub wartości osobliwych, metody wartości
własnej macierzy stały się ważnym narzędziem do implementacji algorytmów sterowania.
Standardowe metody numeryczne do obliczania wartości własnych i liczby pojedynczej oparte są na
algorytmie QR. Istnieje jednak wiele problemów obliczeniowych w sterowaniu i przetwarzaniu
sygnałów, które nie są kompatybilne ze standardową teorią numeryczną lub nie można ich łatwo
rozwiązać za pomocą obecnych pakietów oprogramowania numerycznego. Różne przykłady można
znaleźć w obszarze projektowania filtrów cyfrowych. Na przykład zadanie znalezienia optymalnej
realizacji wrażliwości dla skończonych implementacji długości słowa wymaga rozwiązania wysoce
nieliniowych problemów optymalizacyjnych, dla których nie istnieją żadne standardowe algorytmy
rozwiązania numerycznego. Istnieje zatem zapotrzebowanie na nowe podejście do projektowania
algorytmów numerycznych, które jest wystarczająco elastyczne, aby można je było zastosować w
szerokim zakresie problemów obliczeniowych, jak również może prowadzić do skutecznych i
niezawodnych metod rozwiązania. W rzeczywistości różne zadania w algebrze liniowej i teorii systemu
mogą być traktowane w jednolity sposób jako problemy optymalizacji gładkich funkcji na grupach Liego
i jednorodnych przestrzeniach. W ten sposób dostępne są potężne narzędzia geometrii różniczkowej i
teorii grup Liego do badania takich problemów. Lokalne właściwości konwergencji wyższego rzędu
iteracyjnych algorytmów macierzowych są w wielu przypadkach sprawdzane za pomocą trudnych
oszacowań. Np. Metoda Jacobiego jest zasadniczo procedurą optymalizacyjną. Idea dowodu lokalnej
kwadratowej zbieżności dla cyklicznej metody Jacobiego zastosowanej do matrycy hermitowskiej
polega na tym, że można oszacować wielkość zejścia na przemiatanie, patrz Henrici (1958). Później,
według kilku autorów, te idee zostały przeniesione na podobne problemy, a nawet odtworzone, np.
Jacobi dla symetrycznego problemu wartości własnej, Kogbetliantz (Jacobi) dla SVD, przekrzywienie
symetrycznego Jacobiego itd. Sytuacja wydaje się podobna do QR -typowe algorytmy. Patrząc najpierw
na iloraz iteracji Rayleigha, ani Ostrowski (1958/59) [Ost59], ani Parlett nie używają rachunku
różniczkowego do potwierdzenia lokalnej konwergencji sześciennej. Około 10 lat temu ukazała się seria
artykułów, w których autorzy badali globalne właściwości konwergencji QR i RQI za pomocą metod
systemów dynamicznych, patrz Batterson i Smillie [BS89a, BS89b, BS90], Batterson [Bat95] oraz Shub
i Vasquez. Zgodnie z naszą wiedzą te dokumenty, w których zastosowano wyłącznie analizę globalną
do algorytmów typu QR. Z naszego punktu widzenia brak jest systematycznego badania właściwości
lokalnych konwergencji algorytmów macierzowych. Metodologie dla różnych algorytmów są często
różne. Co więcej, często rozważana jest możliwość rozważenia algorytmu macierzowego co najmniej
jako lokalnego dyskretnego układu dynamicznego w jednorodnej przestrzeni. W tej tezie weźmiemy to
za punkt widzenia. Jesteśmy w stanie udowodnić wyższą zbieżność rzędu dla kilku dobrze znanych
algorytmów i przedstawić kilka całkiem nowych. Ta teza zawiera trzy części. Na początku
przedstawiamy podejście Rachunek do lokalnej analizy konwergencji algorytmu Jacobiego. Biorąc pod
uwagę te algorytmy jako selfmapy w kolektorze (tj. Przestrzeni projekcyjnej, kolektorze typu
isospectral lub flaga, itd.) Okazuje się, że zgodnie ze zwykłymi założeniami widma, są one dającymi się
zastępować mapami wokół pewnych ustalonych punktów. Dla szerokiej klasy algorytmów typu Jacobi
jest to prawdą ze względu na zastosowanie twierdzenia o funkcji niejawnej, patrz [HH97, HH00,
HĘup96, HH95, HHM96]. Następnie uogólniamy podejście Jacobiego do tak zwanych metod Block
Jacobi. Zasadniczo, metody te są różnorodną wersją tak zwanego zmiennego podejścia grupowego do
współrzędnych pochodzenia, dobrze znanego społeczności optymalizacyjnej. W drugim rozdziale
badamy problem niesymetrycznej wartości własnej wprowadzający nowy algorytm, dla którego

możemy udowodnić zbieżność kwadratów. Metody te opierają się na idei rozwiązania równania
Sylwester’a o niskim wymiarze w celu poprawienia oszacowań niezmiennych podprzestrzeni. W
trzecim przedstawimy nowy, zmieniony algorytm typu QR, który jest w pewnym sensie prawdziwym
uogólnieniem Iteracji Rayleigha Quotiena (RQI) do pełnej macierzy symetrycznej, w tym sensie, że nie
tylko jedna kolumna (rząd) macierzy zbiegnie się sześciennie w normie, ale część o-diagonalna jako
całość. Zamiast być skalarem, nasza zmiana jest ceniona przez macierz. Warunkiem wstępnym do
zbadania tego algorytmu, zwanego Parallel RQI, jest szczegółowa analiza lokalna klasycznego samego
RQI. Ponadto na końcu tego rozdziału omawiamy lokalne właściwości konwergencji zmienionego
algorytmu QR. Naszym głównym wynikiem w tym temacie jest to, że nie może istnieć gładka strategia
przesunięcia zapewniająca kwadratowość konwergencja. W tej pracy nie odpowiadamy na pytania
dotyczące globalnej konwergencji. Algorytmy, które są tutaj przedstawione, są lokalnie gładkimi
samodopasowaniem rozmaitości z zanikającą pierwszą pochodną w ustalonym punkcie. Standardowy
argument używający twierdzenia o wartości średniej zapewnia, że istnieje otwarte sąsiedztwo tego
stałego punktu, który jest niezmienny w ramach iteracji algorytmu. Zastosowanie twierdzenia o
kurczeniu na zamkniętym sąsiedztwie zapewnia zbieżność do tego punktu, a ponadto, że punkt stały
jest izolowany. Większość algorytmów okazuje się być oderwana z dala od ich stałych punktów, ale nie
będziemy w to wchodzić. Chciałbym podziękować moim kolegom z Węgrowa, Gunthera Dirra, Martina
Kleinsteubera, Jochena Trumpfa i Piere-Antoine Absil za wiele owocnych dyskusji, które odbyliśmy.
Jestem wdzięczny Paulowi Van Doorenowi za jego wsparcie i dyskusje, które odbyliśmy podczas moich
wizyt w Louvain. W szczególności jestem wdzięczny Uwe Helmke. Nasza współpraca nad wieloma
różnymi dziedzinami matematyki stosowanej wciąż się poszerza.
Algorytmy typu Jacobi i cykliczne zrzuty współrzędnych
Omówimy uogólnienia algorytmu Jacobiego, dobrze znanego z podręczników numerycznych algebry
liniowej, do diagonalizacji rzeczywistych macierzy symetrycznych. Będziemy odnosić ten algorytm do
tak zwanych cyklicznych metod współrzędnych, znanych społeczności optymalizującej. Przy
rozsądnych założeniach dotyczących funkcji celu, która ma być zminimalizowana i przy uwzględnieniu
zasady wyboru wymiarów kroku, udowodnimy lokalną zbieżność kwadratową.
2.1 Algorytmy
Załóżmy, że w problemie optymalizacji chcemy obliczyć lokalne minimum płynnej funkcji
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2.1.1 Jacobi i cykliczne zejście współrzędnych
Zaproponowany algorytm minimalizujący płynną funkcję f: M → ℝ R następnie składa się z
rekurencyjnej aplikacji tak zwanych operacji zamiatania. Algorytm nazywany jest algorytmem typu
Jacobi.
Algorytm 2.1
Przy danym xk ∈ M definiujemy

gdzie dla i = 1, …, n

a

w przeciwnym razie
Zatem xk(i) jest rekursywnie definiowana jako minimum funkcji gładkiego kosztu f: M → ℝ ograniczone
do i-tej krzywej.

Algorytm składa się następnie z iteracji przeciągnięć.
Algorytm 2.2 (algorytm typu Jacobi na N-wymiarowym rozmaitości).
* Niech x0, … ,xk ∈ M będą dane dla k ∈ ℕ0

* Definiujemy rekurencyjną sekwencję
* Ustaw xk+1 := x(n)k . Przejdź do następnego kroku
2.1.2 Blokada Jacobiego i zgrupowanie zmiennego cyklicznego zejścia współrzędnych
Całkowicie naturalne uogólnienie metody Jacobiego jest następujące. Zamiast minimalizowania wzdłuż
ustalonych krzywych, można zminimalizować nad kolektorem, używając więcej niż jednego parametru
na każdym etapie algorytmu. Oznaczmy

bezpośrednia dekompozycja sumy przestrzeni stycznej TxM przy x ∈ M. Nie będziemy wymagać
podprzestrzeni V(x)i, dim V(x)i = li, aby mieć równy wymiar. Pozwólmy oznaczyć

rodzina gładkich odwzorowań sparametryzowana przez x,

tak ,że dla wszystkich i = 1, …., m, dla obrazu pochodnej

trzyma. Ponownie odnosimy się do

jako podstawową transformację. Analogicznie, do powyższego jednowymiarowego, proponowanego
algorytmu dla zminimalizowania funkcji gładkiej f: M! R następnie składa się z rekurencyjnej aplikacji
tak zwanych zmiennych operacji przemiatania. Algorytm nazywany jest algorytmem blokowym
Jacobiego.
Algorytm 2.3
Przy danym xk ∈ M Definiujemy

gdzie dla i = 1 , …, m

a

w przeciwnym razie
Zatem x(i)k jest rekursywnie definiowane jako minimum funkcji gładkiego kosztu f: M → ℝ, gdy
ogranicza się do podzbioru i-tego li-wymiarowego podzbioru

Algorytm składa się następnie z iteracji przeciągnięć.
Algorytm 2.4 Blokowy algorytm Jacobiego na rozmaitości
* Niech x0 …, xk ∈ M przy danym k ∈ ℕ0.
* Definiujemy sekwencję rekurencyjną x(1)k, …, x(m)k jak powyżej
* Ustaw xk+1 := x(m)k. Przejdź do kolejnego kroku
Sformułowanie powyższych algorytmów cierpi z kilku rzeczy. Bez dalszych założeń dotyczących funkcji
celu, a także mapowań, które prowadzą do podstawowych przekształceń, trudno udowodnić
cokolwiek. Dla aplikacji, które mamy na uwadze, funkcja celu jest zawsze płynna. Sztuka wyboru
odpowiednich odwzorowań ϓ(x)i prowadzi do podstawowych przekształceń często wymaga pewnego
wglądu i intuicji dla rozważanego problemu. Na przykład, jeśli różnorodność M jest nieskompaktowa,
a funkcja celu f: M → ℝ+ jest gładka i właściwa dobrym wyborem dla odwzorowania ϓ(x)i i jest
oczywiście tym, które zapewnia, że ograniczenie
jest również właściwe dla wszystkich i i
wszystkich x∈ M. Ponadto, jeśli M = G jest zwartą grupą Lie, to znaczy G = SOn, dobry wybór dla ϓ(x)i:
R→ SOn to taki, który zapewnia
Ogólnie rzecz biorąc, często udaje się uzyskać
x)
odwzorowania ϓ( i i takie, że optymalizacja ograniczenia f do obrazu tych odwzorowań jest problemem
tego samego rodzaju co oryginalny, ale o niższym wymiarze rozwiązywanym w postaci zamkniętej.
Wszystkie te sytuacje faktycznie pojawiają się bardzo często w praktyce. Niektóre z nich są
recenzowane w następnej kolejności.
2.1.3 Zastosowania i przykłady 1-wymiarowej optymalizacji

Jeśli M = ℝni Gi (t,x) = x + tei, z ei i-tym podstawowym wektorem z ℝn, uzyskuje się znaną metodę
znoszenia współrzędnych. Różne zadania w algebrze liniowej i teorii systemu można traktować w
jednolity sposób jako problemy optymalizacji płynnych funkcji na grupach Liego i jednorodnych
przestrzeniach. W ten sposób potężne narzędzia geometrii dwurzędowej Teoria grup Liego staje się
dostępna do badania takich problemów. Z kartą Brocketta jako punktem wyjścia trwają sukcesy w
rozwiązywaniu dwuznacznych problemów obliczeniowych za pomocą metod optymalizacji
geometrycznej. Niektóre z dalszych obszarów zastosowań, w których nasze metody są potencjalnie
przydatne, obejmują różne tematy, takie jak oszacowanie częstotliwości, analiza głównych
komponentów, problemy z ruchem perspektywicznym w wizji komputerowej, estymacja pozy,
przybliżenie systemu, redukcja modelu, obliczanie form kanonicznych i kontrolerów zwrotnych,
zbilansowane realizacje , Równania Riccati i uporządkowane problemy wartości własnej. W pracy
badawczej uogólnienie klasycznej metody Jacobiego dla diagonalizacji macierzy symetrycznej, uważa
się, że ma ona zastosowanie do szerokiego zakresu problemów obliczeniowych. Metody typu
Jacobiego zyskały coraz większe zainteresowanie ze względu na doskonałe właściwości dokładności i
nieodłączną równoległość w porównaniu do QR-based metody. Klasyczna metoda Jacobiego
sukcesywnie pomniejsza sumę kwadratów off-diagonalnych elementów danej symetrycznej macierzy
w celu obliczenia wartości własnych. Podobne rozszerzenia istnieją w celu obliczenia wartości własnych
lub wartości jednostkowych dowolnych macierzy. Zamiast używania specjalnej funkcji kosztowej, takiej
jak off-diagonalna norma w metodzie Jacobiego, możliwe są również inne klasy funkcji kosztowych.
Rozważana jest klasa doskonałych funkcji Morse-Bott w jednorodnych przestrzeniach, które są
określane przez unitarnie niezmienne funkcje normalne lub przez funkcje liniowego śledzenia. Oprócz
uzyskania większej ogólności ten wybór funkcji prowadzi do eleganckiej teorii, a także daje lepsze
właściwości konwergencji dla uzyskanych algorytmów. Zamiast próbować rozwinąć metodę Jacobiego
w pełnej ogólności na arbitralnych jednorodnych przestrzeniach, wykazano jej zastosowanie za
pomocą przykładów z algebry liniowej i teorii systemu. Uzyskano nowe klasy metod Jacobiego do
symetrycznej diagonalizacji macierzy, realizacji zrównoważonej i optymalizacji czułości. W porównaniu
ze standardowymi metodami numerycznymi do diagonalizacji matrycy, nowa metoda Jacobiego ma tę
zaletę, że osiąga automatyczne sortowanie wartości własnych. Ta właściwość sortowania jest
szczególnie ważna w odniesieniu do zastosowań w przetwarzaniu sygnałów; tj. estymacja
częstotliwości, estymacja dominujących podprzestrzeni, analiza niezależnych komponentów itp. Niech
G będzie rzeczywistą redukcyjną grupą Lie a 𝒦 ⊂ 𝒢 maksymalną zwartą podgrupą. Niech

będie liniowym algebraicznym działaniem 𝒢 na ¯nowej wymiarowej przestrzeni wektorowej V. Każda
orbita 𝒢 ⋅ x takiego realnego algebraicznego działania grupowego jest wtedy gładkim podmenu
złożonym z V, który jest diomomorficzny do jednorodnej przestrzeni 𝒢 / H z H: = {g ∈ 𝒢|g ⋅ x = x} w
podgrupie stabilizatora. Interesuje nas zrozumienie struktury punktów krytycznych o płynnej,
prawidłowej funkcji f: 𝒢 ⋅ x → ℝ+ określona na orbitach 𝒢 ⋅ x. Niektóre interesujące przypadki powstają,
kiedy f jest określane przez funkcję normalną na V. W ten sposób otrzymuje się pozytywny definiowany
iloczyn skalarny < , > na V niech ||x||2 = <x; x> oznaczają związaną z tym normę hermitowską.
Hermitiańska norma na V nazywa się K-niezmiennikiem, jeśli

przechowuje dla wszystkich x, y ∈ V i wszystkie k ∈ 𝒦 dla 𝒦 i maksymalnie zwartej podgrupy 𝒢.
Napraw dowolną taki K-niezmiennikiem Hermitiańskiej normy na V. Dla każdego x ∈ V rozważamy
gładką funkcję odległości na 𝒢 ⋅ x określaną jako

Otrzymujemy następujący wynik z powodu Kempfa i Ness . Aby uzyskać ważne uogólnienie funkcji
plurisubharmonicznych na złożone jednorodne przestrzenie, patrz Azad i Loeb.
Twierdzenie 2.1.
1.Funkcja normalna φ: 𝒢 ⋅ x→ℝ+, φ(g⋅ x) = || g⋅ x ||2 ma punkt krytyczny wtedy i tylko wtedy, gdy
orbita 𝒢 ⋅ x jest zamkniętym podzbiorem V.
2. Niech 𝒢 ⋅ x będzie zamknięte. Każdy punkt krytyczny φ: 𝒢 ⋅ x→ℝ+ jest globalnym minimum, a zbiór
globalnych minimów jest pojedynczą, jednoznaczną wyznaczoną K-orbitą.
3. Jeśli 𝒢 ⋅ x jest zamknięty, wtedy φ: 𝒢 ⋅ x→ℝ+ jest idealną funkcją Morse-Botta Zbiór globalnych
minimów jest połączony.
Twierdzenie 2.1 całkowicie charakteryzuje punkty krytyczne funkcji normatywnej K-niezmiennika
normy Hermitiańskiej na 𝒢-orbitach 𝒢x redukującej grupy Lie. Podobne wyniki są dostępne dla grup
zwartych. Wynik taki opisujemy w specjalnej sytuacji, która ma znaczenie dla kolejnych przykładów.
Niech więc 𝒢 będzie teraz zwartą, półprostą grupą Lie z algebrą Lie. Niech

oznacza łączne działanie 𝒢 w algebrze Liego. Niech 𝒢 ⋅ x oznacza orbitę wspólnego działania, i niech

oznacza formę Killinga na g. Następnie dla każdego elementu a ∈ g funkcji śledzenia

określa płynną funkcję na 𝒢 ⋅ x. Aby uzyskać dowód na następujący wynik, sformułowany dla orbit
wspólnego działania, odnosimy się do Atiyah, Guillemin i Sternberg.
Twierdzenie 2.2. Niech 𝒢 będzie zwartą, połączoną i półprostą grupą Lie nad ℂ i niech fa: : 𝒢 ⋅ x→ℝ+ jest
ograniczoną funkcją liniową na orbicie współsprzężonej, określanej poprzez ocenę z elementem
algebry Liego. Następnie
1. fa: : 𝒢 ⋅ x→ℝ+ jest idealną funkcją Morse-Botta.
2. Jeśli fa: : 𝒢 ⋅ x→ℝ ma tylko wiele punktów krytycznych, a następnie istnieje unikalne lokalne =
globalne minimum. Wszystkie inne punkty krytyczne to punkty siodłowe lub maksima.
Załóżmy teraz, że w ćwiczeniu optymalizacyjnym chcemy obliczyć zestaw punktów krytycznych o
gładkiej funkcji φ: 𝒢 ⋅ x→ℝ+, określany na orbicie akcji grupy Liego. W ten sposób niech G oznacza
zwartą grupę Liego działającą gładko na ¯wymiarowej przestrzeni V wymiarów. Dla x ∈ V niech 𝒢 ⋅ x
oznacza orbitę. Niech { Ω1,…,ΩN} oznaczają podstawę algebry Lie g z 𝒢, z N = dim G. Oznacz jako exp

(tΩi); t ∈ ℝ, powiązane podgrupy jednego parametru 𝒢. Następnie odnosimy się do G1 (t) ,…,GN (t) z Gi
(t; x) = exp ((tΩi) ⋅ jako podstawowymi przekształceniami G jako powyżej. W tej drugiej ramie działa
również algorytm Jacobiego dla rzeczywistego symetrycznego problemu wartości własnej z
podręczników na temat algorytmów macierzowych. Jeśli prawdziwa macierz symetryczna, która ma
zostać poddana diagonalizacji, ma odrębne wartości własne, to izospektralny kolektor tej macierzy jest
diomomorficzny względem samej grupy ortogonalnej. Niektóre zalety metody typu Jacobi w
porównaniu do innych procedur optymalizacji można zobaczyć poniżej przykład. Symetryczny problem
wartości własnej może być uważany za zadanie ograniczające optymalizację w przestrzeni wektorowej
Euklidesa, w której osadzona jest grupa ortogonalna, co oznacza stosunkowo skomplikowane
obliczenia podnoszenia i projekcji w każdym kroku algorytmu. Metody gradientu własnego i typu
Newtona dla symetrycznego zagadnienia wartości własnej były najpierw i niezależnie publikowane.
Podejście Jacobiego, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych, wykorzystuje z góry określone
kierunki do obliczania geodezji zamiast kierunków określonych przez gradient funkcji lub przez
obliczenia sekundowe pochodne. Należy podkreślić prostą kalkulację takich kierunków: optymalizacja
odbywa się tylko wzdłuż zamkniętych krzywych. Wąskie gardło metod opartych na gradiencie lub
Newtona z ich pozornie dobrymi właściwościami konwergencji jest generalnie spowodowane
wyraźnym obliczeniem kierunków, powiązanych geodezji i ewentualnie wyboru wielkości kroku. Czas
wymagany do tych obliczeń może wynosić ten sam rząd wielkości, co cały problem. Na przykład,
obliczenie wykładniczej gęstej macierzy skośno-symetrycznej jest porównywalne z wysiłkiem
określania jego wartości własnych. Zaletą optymalizacji wzdłuż okręgów stanie się fakt, że pełna analiza
ograniczenia funkcji do tej krzywej zamkniętej jest problemem o znacznie mniejszym wymiarze, a
czasami może być rozwiązana w postaci zamkniętej. Na przykład dla prawdziwej symetrycznej wartości
własnej trzeba rozwiązać tylko kwadrat. Całą klasę dalszych przykładów opracowano, uogólniając
wcześniejsze wyniki. Tam przedstawiono uogólnienia konwencjonalnego algorytmu Jacobiego na
problem obliczania diagonalizacji w zwartych algebrach Liego. Chcielibyśmy, aby dwa wspomniały o
dwóch dodatkowych zastosowaniach, a mianowicie: (i) obliczenie symetrycznych symetryzujących
transformacji sygnatur, będących istotnym problemem w systemach i teorii obwodów, oraz (ii),
problem dopasowania stereo bez zgodności, mające ważne zastosowania w widzeniu komputerowym
.Sygnatura Symetrycznego Równoważenia
Z teorii sterowania dobrze wiadomo, że zbalansowane realizacje symetrycznych funkcji przenoszenia
są symetryczne. Dobrze znane algorytmy, np. jednak, nie zachowują symetrii sygnatury i mogą być
sensowne do perturbacji numerycznych z sygnaturowej klasy symetrycznej. W ostatnich latach istnieje
ogromne zainteresowanie algorytmami zachowania struktury (macierzy). Główna motywacja do tego
jest dwojaka. Jeśli taka metoda może być skonstruowana, zwykle (i) prowadzi do zmniejszenia
złożoności i (ii) często unika przypadkowo, że uzyskuje się arytmetyczne wyniki bez znaczenia
fizycznego. W tłumaczeniu na nasz przypadek oznacza to, że (i) jako odpowiednia grupa transformacji
przestrzeni stanów używana jest grupa Lie O+pq specjalnych transformacji pseudoortogonalnych
zamiast GLn. Ponadto (ii) na dowolnym etapie algorytmu obliczona transformacja powinna odpowiadać
symetrycznemu wykonaniu sygnatury, gdyby zaczęto od jednego. Innymi słowy, wynik każdego kroku
iteracji powinien mieć pewne fizyczne znaczenie. Pozwól nam bardzo szybko zapoznać się z pojęciami
i rezultatami symulacji balansu i podpisów. Biorąc pod uwagę dowolny asymptotycznie stabilny układ
liniowy (A, B, C), sterowność ciągły wyznacznik Gramma Wc i obserwowalny wyznacznik Gramma Wo
są określone, odpowiednio, przez

Tak więc, zakładając kontrolę i obserwowalność, wyznaczników Gramma Wc, Wo są symetrycznymi
pozytywnymi definiowanymi macierzami Co więcej, liniowa zmiana zmiennych w przestrzeni stanów
przez transformację T odwracalnej transformacji przestrzeni stanów prowadzi do współ- i
przeciwwariantnej transformacji Gramma jako

Niech

p,q ∈ ℕ0 będą liczbami całkowitymi z p

+ q = n ,Ipq := diag(Ip – Iq) Realizacja

jest nazywana symetryczną sygnaturą jeśli

Zauważ, że każda ściśle prawidłowa symetryczna racjonalna (m x m)-przenośna funkcja G(s) = G’(s)
McMillana stopnia n ma minimalną symetryczną realizację sygnatury, a dowolne dwie takie minimalne
symetryczne wykonania sygnatur są podobne w unikalnej przestrzeni stanów transformacja
podobieństwa T ∈ Opq. Zbiór

jest prawdziwą grupą Liego pseudoortogonalnych (n x n) -macierzy stabilizujących Ipq przez
kongruencję. Zbiór O+pq oznacza składnik tożsamości Opq. Tutaj p - q jest indeksem G (s) Cauchy'egoMaslowa. Dla każdego stabilnego wykonania symetrycznego sygnatury sterowność i obserwowalność
Gramma spełniają
Wo = IpqWcIpq
Jak zwykle, realizacja (A, B, C) jest nazywana zrównoważoną, jeśli

gdzie σ1,…, σ2 są jednostkowymi wartościami Hankela. W sequelu zakładamy że są odrębne parami.
Niech

z Σ zakłada parę odrębnych wartości Hankela w liczbie pojedynczej. Zatem M (Σ) jest orbitą O+pq, a
zatem gładkim i połączonym kolektorem. Zauważ, że podgrupa stabilizatora punktu X∈ M (Σ) jest
skończona a zatem M (Σ) jest dieomorficzna do O+pq, która jako pseudoortogonalna grupa rzędu n = p
+ q ma wymiar n (n - 1) = 2. Niech N: = diag (μ1,…,μp, v1, …, vq) z 0 < μ1 <… < μp i 0 < v1 <… < vp .
Następnie rozważmy płynną funkcję kosztów

Wybór ten jest motywowany przez naszą wcześniejszą pracę nad zrównoważonymi realizacjami, w
której badaliśmy gładką funkcję (N(Wc + Wo)) z przekątną pozytywnie zdefiniowaną N o odrębnych
wartościach własnych. Teraz

przez powyższy wybór przekątnej N. Poniższy wynik podsumowuje podstawowe właściwości funkcji
kosztowej fN.
Twierdzenie 2.3 Niech N := diag(μ1, …, μp, v1, … ,vq) z 0 < μ1, …, μp i 0 < v1, … ,vq Dla gładkiej funkcji
kosztu fN : M(Σ) → ℝ, zdefiniowaną przez fN(W) := tr(NW), poniższe twierdzenia są prawdziwe:
1. fN : M(Σ) → ℝ ma kompaktowe podpoziomy biorów istniejących minimów fN
2. 2. X ∈ M(Σ) jest punktem krytycznym dla fN : M(Σ) → ℝ jeśli i tylko jeśli X jest diagonalna
3. Minimum globalne jest unikalne i jest charakteryzowany przez X = diag(σ1,…,σn) , gdzie σ1 >…
> σn a σp+1 > … > σn przechowują
4. Hessian funkcji fN w punkcie krytycznym nie jest zdegenerowany
Ograniczonym zbiorem naszej funkcji koszty fN : M(Σ) → ℝ jest grupa Lie O+pq z algebrą Lie 𝔬pq jako

gdzie 1 ≤ i < j ≤ p lub p + 1 ≤ i < j ≤ n i

gdzie 1 ≤ k ≤ p < l ≤ n . Te podstawowe elementy są definiowane poprzez standardowe wektory bazowe
e1,..en z ℝn . zatem exp(tΩij) jest ortogonalną rotacją z (i,j)-tą sub macierzą

a exp(tΩkl) jest hiperbolicbą rotacją z (k l) –tą sub macierzą

Niech N jest jak w Twierdzeniu 2.3 powyższym, i niech W będzie zdefiniowane symetrycznie dodatnio.
Rozważmy funkcję gładką

(2.27)
gdzie Ω oznacza stały element powyższej podstawy z 𝔬pq . Mamy
Lemat 2.1
1.Dla Ω = Ωkl = (Ωkl)’ , funkcja φ: ℝ → ℝ zdefiniowana przez (2.27) jest właściwa i ograniczona od dołu
2.Minimum

istnieje dla wszystkich Ω = Ωij = -( Ωij)’ gdzie 1 ≤ i < j ≤ p lub p + 1 ≤ i < j ≤ n i istnieje jak również dla
wszystkich Ω = Ωkl = ( Ωkl)’ gdzie 1 ≤ k ≤ p l ≤ n
Ponadto przedstawiono metodę Jacobiego, dla której pokazano lokalną kwadratową zbieżność.
Problem z widzenia komputerowego
Uwzględniona grupa Lie 𝒢 jest iloczynem pół-bezpośrednim 𝒢 = ℝ x ℝ2. Tutaj 𝒢 działa liniowo na
przestrzeń rzutową ℝ P2. Opracowana została metoda typu Jacobi, aby zminimalizować płynną funkcję
kosztu f: M → ℝ. Zastanów się nad algebrą Lie

z komutatorem macierzy nawiasów Lie. Potęgowanie ogólne B ∈ g daje nam reprezentację elementu
ogólnej grupy Lie

Jednoparametrowa podgrupa

jest krzywą gładką

Dana jest macierz 3 x 3 N = N’ > 0 i niech M = {X = ANA’ | A ∈ 𝒢} Wtedy M jest gładką i połączoną
rozmaitością . Przestrzeń styczna z M przy X ∈ M to TXM = {BX + XB’|B ∈ g}. Problem dopasowania
stereo bez odpowiedników można sformułować matematycznie w następujący sposób. Biorąc pod
uwagę dwie symetryczne macierze X, Q ∈ ℝ3x3 ,

W kontynuacji zawsze zakładamy, że X i Q są dodatnie określone. To założenie odpowiada ogólnej
sytuacji w problemie dopasowania stereo. W przypadku bezszumowego można przyjąć, że istnieje
element grupowy A ∈ 𝒢 taki, że
Q – AXA’ = 03.
Naszym zadaniem jest znalezienie takiej macierzy A ∈ 𝒢. Wygodnym sposobem na to jest zastosowanie
podejścia wariacyjnego w następujący sposób. Zdefiniuj płynną funkcję kosztów

gdzie

Punkty krytyczne z f są dane przez
Lemat 2.2 Unikalne globalne minimum Xc funkcji f : M → ℝ, f(X) = || Q – X||2 jest charakteryzowane
przez Q = Xc. > Nie ma więcej punktów krytycznych
Zgodnie z powyższym podejściem bazujemy na algebrze Lie g = <B1, B2, B3> z odpowiadającymi jej
jednoparametrowymi podgrupami 𝒢

Wykorzystując arbitralne uporządkowanie A1(t); A2(t); A3(t) proponowany algorytm składa się z
rekursywnego zastosowania operacji przeciągnięcia. W nim pokazano, że przy rozsądnych założeniach
ten algorytm zbiega się kwadratowo. Co więcej, eksperymenty numeryczne wskazują, że tylko około
pięć iteracji wystarcza, aby osiągnąć minimum.
2.1.4 Zastosowania i przykłady bloku Jacobiego
Jeśli M = ℝn otrzymamy tak zwaną zmienną cykliczną w warstwą zgrupowanej metoda zejścia. Dla
aplikacji z M = On ⋅ ¢ x lub M = (On x Om) ⋅ x . Tam, algorytmy Kogbetliantza dla dekompozycji osobliwych
wartości (optymalizacja dwuwymiarowa) i Block Jacobi dla rzeczywistej wartości własnej
skośsymetrycznej (optymalizacja 4-wymiarowa) jest brana pod uwagę. W przeciwieństwie do tak
zwanych jednostronnych metod Jacobiego do obliczeń liczby pojedynczej, metody dwukierunkowe
zasadniczo rozwiązują w każdym kroku iteracji problem optymalizacji z dwoma parametrami.
Podobnie, jak w przypadku rzeczywistej symetrycznej wartości własnej, podzbiory, których funkcja
kosztowa jest ograniczona do każdego etapu, są zwarte, ponadto rozwiązywanie ograniczonego
problemu optymalizacji jest możliwe w zamkniętej postaci. To samo odnosi się, gdy idzie się o krok
dalej lub sekcja 8.5.11 na temat procedur bloku Jacobiego i odnośnikach tam cytowanych. Pomysł
zastosowania metod Bloku Jacobi do macierzy wartości własnych jest następujący. Zamiast zerować
dokładnie jeden element diagonalny o przekroju diagonalnym (odpowiednio dwa w obudowie
symetrycznej) w każdym kroku, jeden tworzy cały blok zer jednocześnie poza przekątną. Co więcej,
każdy taki blok jest odwiedzany raz na operację zamiatania. W odniesieniu do wszystkich cytowanych
wyżej artykułów następuje reinterpretacja według zgrupowanych metod zmiennych, ale nie zostanie
to tutaj ¯ ustalone.
2.2 Lokalna analiza konwergencji
Teraz dochodzimy do głównego wyniku (twierdzenie 2.4) tego rozdziału, podając, przy rozsądnych
założeniach gładkości, wystarczające warunki, aby algorytm typu Jacobiego był odpowiedni, tj. Był
lokalnie co najmniej czterokwadratowy.
Założenie 2.1. 1. Funkcja kosztów f: M → ℝ jest płynne.
1.Koszt f ma lokalne minimum, powiedzmy xf, z niegenerowanym Hesjanem w tym minimum. Funkcja
f osiąga izolowane globalne minimum, ograniczając ją do obrazu odwzorowań ϓ(x)i
2.Wszystkie częściowe algorytmiczne kroki algorytmu mają xf jako punkt stały.
3. Wszystkie częściowe kroki algorytmiczne to gładkie odwzorowania w otwartym sąsiedztwie ¯stałego
punktu xf. W tym celu wymagamy, aby reguła wyboru wielkości (wielo-) kroku, tj. Obliczania zbioru tparametrów, były gładkie wokół xf.
Uwaga 2.1. W dalszej części nie przyjmiemy mniej niż C∞-gładkości w przypadku odwzorowań. To
czasami zasłania notację, a ponadto dla aplikacji, które mamy na myśli, często zapewnia się płynność
C∞.
Twierdzenie 2.4. Rozważmy algorytm blokowy Jacobiego 2.4. Załóżmy, że Założenie 2.1 jest spełniony.
Następnie algorytm ten jest lokalnie kwadratowo zbieżny, jeśli podprzestrzenie wektorowe Vi z
dekompozycji sumy bezpośredniej

są wzajemnie ortonormalne w odniesieniu do Hesjan funkcji kosztowej f w stałym punkcie xf.

Dowód. Algorytm Block Jacobi został zdefiniowany jako

tj. przeciągnięcie składa się z kroków minimalizacji bloków, m w liczbie. Aby być bardziej precyzyjnym,
każdy etap częściowego algorytmu jest określony przez podstawową transformację

Dla każdego kroku częściowego ri: M → M warunek punktu stałego zawiera

Właściwości gładkości każdego ri wokół stałego punktu xf pozwalają nam wykonać analizę na M wokół
xf. Pochodną przeciągnięcia przy x ∈ M jest mapa liniowa
Ds(x): TxM → Ts(x)M
przypisując do dowolnego ξ ∈ TxM przez łańcuch, rządzi wartością

Oznacza to, że przez stały punkt warunek

jest utrzymany Przyjrzyjmy się bliżej mapom liniowym

Pomijając chwilę indeksowanie, rozważ jak przed mapami podstawowych transformacje

Teraz

Rozważ gładką funkcję

Przez rozpoznanie wielosegmentowej reguły wyboru rozmiaru wynika, że

Stosując twierdzenie o funkcji niejawnej można uzyskać wyrażenie pochodnej wielostopniowej
wielkości,

. Użyjemy następujących skrótów:

Nareszcie otrzymujemy, używając miejmy nadzieję, niezbyt niezręczną notację,

Zauważ ,że

Dlatego, zgodnie z zasadą łańcucha, pochodna jednego przemiatania działającego na arbitralny wektor
styczny ξ ∈ TxfM oceniany w stałym punkcie (minimum) xf jest

Dla wygody przejdziemy teraz do zwykłej notacji wektorowej macierzy,

Oznacza to przepisanie prawej strony

Chcemy zbadać, w jakich warunkach Ds(xf) = 0, tj. Chcemy sprawdzić, które warunki na podprzestrzeni
V(xf)i warunku
Qm … Q1 ≡ 0
jest równe Łatwo zauważyć, że dla wszystkich i = 1,…,m

są operatorami rzutowania ortogonalnego, tzn.

trzyma się prawdy. W związku z tym

Aby kontynuować, potrzebujemy lematu.
Lemat 2.3. Rozważ ℝn ze zwykłym wewnętrznym iloczynem skalarnym Rozważmy macierz rzutowania
ortogonalnego Pi = PiT = P2i, i = 1,…, m z m ≤ n. Wymagamy

Następnie spełnione są następujące warunki

(2.53)
Dowód Lematu 2.3. Dowiedziemy ,że jedyną, jeśli "-part, \ if" -part jest natychmiastowa. Każda macierz
projekcji może być reprezentowana jako
Pi = In - XiXiT
z Xi ∈ Stkin, tj. z pełną macierzą rangową Xi 2∈ ℝnxki z ortonormalną
kolumną, XiT Xi = Iki.
Zastrzeżenie 2.1. Równanie (2.53)

utrzymuje się wtedy i tylko wtedy jeśli istnieje Θ ∈ On , takie ,że

spełnia

(2.57)

Dowód Zastrzeżenia 2.1 Bez utraty ogólności powyższego obowiązującego dla i = 1. Aby zobaczyć, że
powyższe trzyma również dla i = 2 rozważ ortogonalną macierz Θ ∈ On na bloku przekątnej formy

z ortogonalną submacierzą U2

.

Najwyraźniej takie Θ2 stabilizuje

tj.

Co więcej Θ2 (odpowiednio U2) może być wybrane tak , jak diagoniowalny blok P2 ,

wymagając, aby produkt Θ2X2 był jak

Przypomnijmy, że n - k1 ≥ k2. Teraz postępuj indukcyjnie używając

dla l = 3, …, m – 1, z odpowiednio dobranymi Ul ∈ On-k1-…kl-1 udowadnia (2.57)
Definiując Θ ∈ On jako
Θ := Θm-1 …Θ1
gdzie

Dowód Lemtu 2.3 ciąg dalszy. Z zastrzeżenia 2.1 iloczyn
bloku

przybiera kształt przekątnej

(2.62)
Przypomnijmy ,że rk

Dlatego mamy implikację

(2.63)
Teraz kontynuujemy pracę z pozostałym iloczynem
Analogicznie do (2.62) mamy

i podobnie do (2.63) mamy implikację

od lewej.

Wynik Lemma 2.3 następuje przez indukcję, tj.

ma wartość true dla i = 2, …, m-1

i

Dowód Twierdzenia 2.4 ciąg dalszy. Dla zakończenia dowodu naszego twierdzenia możemy stanowić
,że

ma wartość true, jeśli dekompozycja sumy bezpośredniej

jest również ortonormalna w odniesieniu do Hesjana naszej obiektywnej funkcji f w stałym punkcie
(minimum) xf. Wynik wynika z argumentu typu Taylora

2.3 Omówienie
Z naszego punktu widzenia istnieje kilka zalet podejścia rachunkowego, które stosowaliśmy tutaj.
Okazuje się, że uporządkowane etapy częściowego algorytmu działają o®, nie odgrywają roli dla
kwadratowej zbieżności. Na przykład w przypadku symetrycznej wartości własnej kilka artykułów
zostało opublikowanych, aby pokazać, że strategie cykliczne i kolumnowo-cykliczne zapewniają
zarówno kwadratową zbieżność. Nasze podejście pokazuje, że właściwości konwergencji nie zależą od
ogólnej kolejności. Wykorzystanie właściwości algorytmicznych dla dywersyfikacji oferuje o wiele
bardziej uniwersalną metodologię pokazywania zbieżności kwadratowej, niż zwykle robią sekwencje
trudnych oszacowań. Jest to np. często zdarza się, że szacunki stosowane w odniesieniu do problemów
związanych z technologią On mogą nie mieć zastosowania do systemów związanych z GLn i odwrotnie.
Z drugiej strony obliczanie pochodnej algorytmu jest zawsze tym samym typem obliczeń. Ale

najważniejszym punktem wydaje się być fakt, że nasze podejście pokazuje kwadratową zbieżność
samego algorytmu macierzowego. Jeśli zajrzeć do podręczników na temat algorytmów macierzowych,
zwykle konwergencja wyższego rzędu jest rozumiana jako właściwość skalarnej funkcji kosztowej
(która może nawet być tylko normą podbloku), a nie jako własność samego algorytmu uznawanego za
mapę własną jakiegoś kolektora
Doskonalenie szacunków niezmiennych podprzestrzeni
Jesteśmy zainteresowani ponownymi oszacowaniami niezmiennych podprzestrzeni rzeczywistych
niesymetrycznych macierzy, które są już prawie "blokowymi górnymi trójkątnymi, a idea jest
następująca: grupa Lema rzeczywistych unipotentnych dolnych bloków trójkątnych (nxn) -macierzy
działa przez podobieństwo do takich danych prawie blokowa górna trójkątna matryca, opracujemy
kilka algorytmów polegających na transformacjach podobieństwa, tak że po każdym kroku
algorytmicznym macierz jest bliżej idealnej trójkątnej formy górnego bloku, pokażemy, że te algorytmy
są prawidłowe, co oznacza, że pod pewnymi założenia na macierzy początkowej, sekwencja
transformowanych macierzy podobieństwa zbiega się lokalnie w sposób kwadratowy do macierzy
górnych trójkątów blokowych, sformułowanie tych algorytmów, jak również ich analiza konwergencji,
są przedstawione w taki sposób, że wybrane zostały rozmiary bloków betonowych początkowo nie ma
to znaczenia, zwłaszcza w zastosowaniach często pożądane jest, ze względu na złożoność, rzeczywistą
matrycę, która jest c utracić swoją prawdziwą formę Schura, zostaje wprowadzona do prawdziwej
formy Schura, używając wyłącznie rzeczywistych podobieństw zamiast przejść na skomplikowane. W
tej części popracujemy nad ℝ. Uogólnienie na ℂ jest natychmiastowe i stwierdzamy bez dowodu, że
wszystkie wyniki z tej części odnoszą się bezpośrednio do złożonego przypadku. Zarys tej części jest
następujący. Po wprowadzeniu notacji skoncentrujemy się na algorytmie polegającym na
transformacjach podobieństwa przez unipotentne macierze trójkątne dolne. Następnie zmienimy to
podejście, wykorzystując zamiast tego transformacje ortogonalne, aby poprawić dokładność liczbową
Właściwości konwergencji algorytmu ortogonalnego będą natychmiastową konsekwencją
poprzedniej.
3.1. Transformacje trójkątne o niższym potencjale
Oznaczmy V ⊂ ℝnxn przestrzeń subwektora trójkąta rzeczywistego górnego trójkąta (n x n) - macierzy

tj. dowolny element X ∈ V wygląda tak

przekątne podbloki Xii ∈ ℝnixni, i = 1,…,r , będące kwadratem i dlatego

Oznaczmy ℒ n grupę Lie prawdziwego unipotenta dolnego bloku trójkątnego (n x n)-macierzy z
partycjonowaniem według V

tj. wygląda arbitralnie element X ∈ ℒ n

Mając prawdziwą blokową górną trójkątną matrycę

rozważ orbitę MLn z A pod działaniem podobieństwa σ z ℒ n.

Tu przyjmiemy następujące założenia:
Założenie 3.1. Niech A jak w (3.5). Widma ukośnych podbloków Aii, dla i = 1,…, r, z A są wzajemnie
rozłączne.
Nasz pierwszy wynik pokazuje, że każda matryca leżąca w odpowiednio małym sąsiedztwiey A, która
wypełnia Założenie 3.1, jest wówczas elementem orbity ℒ n innej macierzy, np. B, która również spełnia
Założenie 3.1. Niech A ∈ ℝnxn wypełni Założenie 3.1. Rozważ gładkie mapowanie

Lemat 3.1. Mapowanie σ określone przez (3.8) jest lokalnie surjektywny wokół (I, A).
Dowód. Oznaczmy ln w algebrze Lie realnego dolnego bloku trójkątnego (n x£ n) -macierze

tj. dowolny element X ∈ ln wygląda jak

Jest wystarczające, aby pokazać, że pochodna

ma charakter lokalny. Dla arbitralnego l ∈ ln i arbitralnego a ∈ V spełnione są następujące warunki

Pokazujemy, że dla dowolnego h ∈ ℝnxn systemu liniowego
lA - Al + a = h (3.13)
ma rozwiązanie w zakresie l ∈ ln i a ∈ V. Rozkładając na trójkąt górny trójkątny i ściśle blokując dolne
części trójkątne

a ponieważ a ∈ V jest już trójkątem trójkąta bloku, pozostaje pokazać, że ściśle niższa blokowa trójkątna
część (3.13)

można rozwiązać dla l ∈ ln. Podzielimy się na „bloki podbloków "

·odpowiednio, tj. A11 ∈ ℝn1xn1 i l11 = 0n1, jak poprzednio. Tak więc trzeba rozwiązać dla l21 i l22. Biorąc
pod uwagę

-blok (3.15) daje

Wg Założenia 3.1 równanie Sylvester'a (3.16) może być rozwiązane wyłącznie dla
jest teraz stały. Zastosowanie analogicznej argumentacji dla bloku -

, tzn. Blok

(3.15)

i przez ciągłe indukcyjne (
, itd.) przez podzielenie na mniejsze bloki podbloków
pozostałych bloków diagonalnych Aii, i = 2,…,r, daje wynik.
Niech A ∈ ℝnxn wypełnia Założenie 3.1. Niech

Następny lemma charakteryzuje orbitę ℒn macierzy A.
Lemat 3.2.

jest diomomorficzny do ℒ n.

Dowód. Zbiór
jest gładkim kolektorem, ponieważ jest orbitą semialgebraiczną grupą akcji.
Pokażemy, że podgrupa (A) ⊂ ℒ n stabilizatora jest równa liczbie identycznej {In} w ℒ n, tj. Jedynym
rozwiązaniu pod względem L ∈ ℒ n dla

jest L = I. Partycja L w bloki bloków

gdzie drugi blok przekątny

. Niech

należy odpowiednio do L partycjonować. Blok równania [L; A] = 0 jest jak

Wg Założenia 3.1 na widmie A, równanie (3.20) implikuje
tej argumentacji do bloku -

. Przez rekursywne zastosowanie

(3.19) następuje wynik. Dlatego L = I implikuje stab(A) = {I} i stąd

3.2 Algorytmy
3.2.1 Główne ideee
Algorytmy przedstawione w tym rozdziale dla iteracyjnego odtworzenia niezmiennych podprzestrzeń
niesymetrycznych rzeczywistych macierzy są napędzane przez następujące idee.
Niech macierz A zostanie podzielona jak w

i osiąganie Założenia 3.1. Rozważmy X ∈ 𝑀ℒ n, 𝑀ℒ n na A-orbicie podobieństwa działania ℒ n. Załóżmy,
że X jest wystarczająco blisko A, tzn.

gdzie
¸ oznaczają bezwzględną wartość najmniejszej różnicy dwóch
wartości własnych A, które odpowiadają różnym przekątnym podbloku A. Oczywiście,

jest wtedy dla wszystkich i = 1, …,n dobrym przybliżeniem dla niewymiarowej prawej niezmienniczej
podprzestrzeni X, ponieważ z założenia (3.23) dla X, dla wszystkich j > i ||Xij|| jest małe: (3.25)
Rozważmy L(α) ∈ ℒ n poniższej postaci podzielonej na partycje

gdzie puste bloki są uważane za zerowe. Chcemy obliczyć

gdzie Z ma formę

tj. bloki poniżej bloku diagonalnego Z

są zerowe. Dla wygody zakładamy na chwilę bez utraty ogólności, że r = 2. Dlatego chcemy rozwiązać
(21) -blok ·

pod względem P (1), tj. chcemy rozwiązać macierzowe równanie algebraiczne Riccati

W gruncie rzeczy (3.31) zasadniczo nie da się rozwiązać w formie zamkniętej. W konsekwencji autorzy
zaproponowali kilka różnych podejść do rozwiązania (3,31) iteracyjnie. W przypadku wyników
ilościowych dotyczących iteracji typu Newtona do rozwiązania równań Riccati, Raczej naturalnym
rozwiązaniem (3,31) jest zignorowanie drugiego rzędu, -P(1)X12P(1), i rozwiązanie zamiast równania
Sylvestera
P(1)X11 + X21 - X22P(1) = 0: ( 3.33)
Zauważ, że Założenie 3.1 (3.33) jest unikalnie rozwiązywalne. Teraz przełączymy się z powrotem na
ogólny przypadek, w którym liczba r niezmiennych podprzestrzeń do obliczenia nie musi być równa 2.
Mając na uwadze algorytmy typu "sweep-type", naturalnym jest sformułowanie algorytmu, który
rozwiązuje równanie podobne do (3.33) dla P(1), przestrzegając (3.26) - (3.29), powiedzmy, a następnie
przekształć X zgodnie z X ⟼ L1XL1-1 , zrób to samo dla P(2) i tak dalej. Można wykazać, że taki algorytm
byłby dwukierunkową mapą wokół A. Ponadto lokalną kwadratową konwergencję można udowodnić
za pomocą analizy. Ale historia nie skończy się tutaj, jak zobaczymy teraz. Zamiast rozwiązywać
równanie Sylvestera dla

tj. rozwiązując odpowiedni blok (3.28), można ponownie uruchomić algorytm zmniejszanie złożoności
poprzez rozwiązywanie równań Sylvester'a o niższym wymiarze w sposób cykliczny, tj. wykonywanie
algorytmu blokowego na każdym p(ij) ∈ ℝnixnj. Zasadniczo można było ponownie i znowu dochodzić do
¯w ogóle przypadku skalarnego, ale niekoniecznie wszystkie równania Sylvester'a można było
rozwiązać, ponieważ w przekątnej bloku nie zakładaliśmy niczego na widmie. Z drugiej strony, gdyby
rozmiary bloków wynosiły 1 x 1, na przykład, gdybyśmy wiedzieli już, że wszystkie wartości własne A
są różne, to wynikowe algebraiczne równania Riccati są rozwiązywalne w formie zamkniętej, będącej
tylko kwadratami. Chcielibyśmy wspomnieć, że takie podejście zbliżyłoby się raczej gdzie autorzy badali
metody typu Jacobiego do rozwiązywania problemu asymetrycznego (gerneralizowanego) wartości
własnej.
3.2.2 Formułowanie algorytmu

Poniższy algorytm zostanie przeanalizowany. Biorąc pod uwagę X ∈ 𝑀ℒ n i niech A wypełnia Założenie
3.1. Załóżmy, że X jest wystarczająco blisko A. Rozważmy indeks zbioru

i stałe uporządkowanie , tj. mapę surjektywną

Dla wygody zmieniamy nazwy indeksów podwójnych w opisie algorytmu za pomocą Xij ⟼ Xβ(ij) w
odniesieniu do rzędu β.
Algorytm 3.1 (zakres Sylvestra)
Przy danym X ∈ 𝑀ℒn Definiujemy

gdzie l = 1 ,. …
macierz transformacji Ll ∈ ℒ n różni się od macierzy tożsamości In tylko przez ij-ty
blok , powiedzmy, pl. Tutaj pl ∈ ℝnjxni , β((ij)) = l, a pl rozwiązuje równanie Sylvestera

Ogólny algorytm składa się z iteracji przeciągnięć.
Algorytm 3.2 (Porównanie oszacowań podprzestrzeni).
* Niech X0,…,Xk ∈ 𝑀ℒ n należy podać dla k ∈ ℕ0.
* Zdefiniuj sekwencję rekursywną X(1)k, … , X
* Ustaw Xk+1: = X

k.

k

as powyżej (przemiatanie).

Przejdź do następnego cyklu.

Dla wygody zapiszmy jeden przemiatanie dla r = 3. Naprawienie kolejności

mamy dla

W przeciwieństwie do naszego podejścia Jacobiego w części 2, gdzie analiza wykazała, że
uporządkowanie, częściowe algorytmiczne etapy, w których działało, nie wpłynęło na właściwości
kwadratowej zbieżności, uporządkowanie w tym przypadku będzie miało miejsce.
Dla indeksu zbioru

mamy następujące dwa różne porządki. Pierwszy jest jak

wyjaśnione na poniższym schemacie

Drugi porządek jest taki jak

Oczywiście, te dwa porządki są wzajemnie odwzorowywane poprzez transponowanie schematy w
odniesieniu do antidiagonalnej
3.2.3 Lokalna analiza konwergencji
Następny wynik pokazuje, że nasz algorytm jest lokalnie gładkim odwzorowaniem.
Twierdzenie 3.1. Algorytm 3.2

jest sprawnym mapowaniem lokalnie wokół A.
Dowód. Algorytm składa się z częściowych kroków algorytmicznych

z ri(A) = A dla wszystkich i. Ma on zatem skłonność do wykazywania gładkości dla każdego ri wokół
stałego punktu A. Zazwyczaj, dla jednego częściowego etapu iteracji należy obliczyć podblok p
uniotentowej macierzy trójkątnej niższego bloku

osiągając równość

·
tj. p musi rozwiązać równanie Sylvester'a

Z założenia na widmach odpowiednio X11 i X22, rozwiązanie równania Sylvestera istnieje i jest unikalne.
Co więcej, zastosowanie twierdzenia o funkcji niejawnej do funkcji

oznacza, że X ⟼p(X) jest gładkie wokół A. Dlatego wszystkie częściowe etapy iteracji są gładkie, wynik
jest następujący. Powyższe Twierdzenie 3.1 uzasadnia użycie rachunku różniczkowego do
udowodnienia konwergencji wyższego rzędu naszego algorytmu. Pokazujemy następnie, że pierwsza
pochodna naszych algorytmów s w punkcie stałym A znika identycznie, co oznacza kwadratową
zbieżność, jeśli wybraną kolejnością jest βrow lub βcol.
Twierdzenie 3.2. Algorytm 3.2 zbiega się lokalnie w sposób kwadratowy, jeśli jako porządek wybrano
βrow lub βcol.
Dowód. Pokażemy, że pierwsza pochodna D s(A) algorytmu s na przy stałym punkcie A znika
identycznie, jeśli wybrano βcol lub βrow. Zgodnie z zasadą łańcucha musimy obliczyć Drij(A) dla wszystkich
i > j z 2 ≤ i ≤ l i 1≤ j ≤ m - 1. Aby być bardziej precyzyjnym, musimy przestudiować efekt stosowania
mapu liniowej

do tych wektorów stycznych [l, A] ∈ TAMLn, na które „wcześniejsze" mapy liniowe Drpq(A) zostały już
zastosowane do

Zauważ, że A to nie tylko pojedynczy punkt s, ale także jeden z każdego r. Dla uproszczenia, ale bez
utraty ogólności, możemy założyć, że partycjonowanie składa się z 5 na 5 bloków. Zwykle rij (X) = LijXLij1
wygląda tak: rij (X) =

W związku z tym,

gdzie

i zwykle

z

Wiemy już, że pij rozwiązuje równanie Sylvestera, mianowicie

z

Uwzględnienie pochodnej równania Sylvestera (3.42) na podstawie [l; X] obliczenie X = A daje nam

Łatwe obliczenia dowodzą, że komutator [L’ij; A] ma następującą postać

to znaczy, że różni się od zera tylko o (ij) -ty blok, jak również o te bloki, które są na prawo do, lub które
są powyżej tego (ij) -tego bloku. W związku z tym przez (3.44), otrzymujemy pochodną (ij) -tego kroku
częściowego rij

Oznacza to, że przez (3.44) pierwsza pochodna unicestwia (ij)-ty blok, zmieniając te bloki, które
znajdują się powyżej lub na prawo od tego (ij)-tego bloku, ale to pozostawia niezmiennie wszystkie
pozostałe bloki. Najwyraźniej oba zamówienia strategie zapewniają teraz, że po całej iteracji krok
wszystkie te bloki wektor styczny [,
A] leżący poniżej głównej przekątnej bloków jest wyeliminowany.
Możemy zatem dojść do tego

(
Ale możemy nawet dojść do czegoś więcej, mianowicie

Łatwo to udowodnić na podstawie argumentacji w dowodzie Lematu 3.2. Zasadniczo, Założenie 3.1
zapewnia, że jedyny element Algebra Lie w ln, który dojeżdża z A do blokowej górnej trójkątnej matrycy,
takiej jak A, jest macierz zero.
Wynik wynika z argumentu typu Taylora

3.2.4 Dalszy wgląd w porządki
Całkiem naturalnie można by zapytać, czy te dwa porządki βrow i βcol są jedynymi możliwymi
zapewniającymi kwadratową zbieżność. Odpowiedź brzmi: nie, ponieważ w jakiś sposób „mieszaniny”
obu strategii będą również takie same, jak zademonstrujemy w kilku przykładach niskowymiarowych.
Przykład 3.1. Dla r = 3 istnieją dwa możliwe porządki zapewniające kwadratową konwergencję dla
algorytmu 3.2:

Przykład 3.2. Dla r = 4 istnieje osiem możliwych porządków wraz z ich „sprzężonymi "odpowiednikami
(transponowanie w odniesieniu do antidiagonalnych) zapewniającymi kwadratową zbieżność dla
algorytmu 3.2:

Uwaga 3.1. Możliwe porządki są związane z tableaux Younga a dokładniej ze standardowymi tableaux.
W konsekwencji, jako następstwo twierdzenia 3.2 otrzymujemy następujący wynik.
Wniosek 3.1. Algorytm 3.2 jest kwadratowy zbieżny, jeśli kolejność jest określona przez następujące
dwie reguły. Liczby całkowite 1,…,

do wypełnienia

1. są ściśle rosnące w każdym rzędzie,
2. Ściśle zwiększają każdą kolumnę.
Nie komentowaliśmy jeszcze porządków, które zdecydowanie nie prowadzą do kwadratowej
zbieżności. Wydaje się, że jest to kłopotliwy, kombinatoryczny problem przy podejmowaniu decyzji, że
niektóre zamówienia, które nie respektują Wniosku 3.1, zawsze są złe. Aby odpowiedzieć na to pytanie,
potrzebujemy również informacji o stałym punkcie, jak widzimy teraz w kilku dalszych przykładach. W
poniższej serii przykładów należy podać stały punkt przez

Podział będzie zgodny z n = r = 3, tzn. Rozmiary bloków wynoszą zawsze 1 x 1. Dlatego arbitralny
element styczny

ma postać

Przykład 3.3. W tym miejscu dokładnie badamy efekt porządkowania

Dostajemy

Ale jeśli przyjąć, że dla pozycji a23 punktu stałego A
a23 = 0 (3.49)
trzyma, to nawet ta kolejność skutkuje kwadratowym algorytmem zbieżnym.
Przykład 3.4. Tutaj zapewniona jest zbieżność kwadratowa zgodnie z Twierdzeniem 3.2:

Dostajemy

Przykład 3.5. Jest to kolejny przykład, który zapewnia kwadratową zbieżność tylko przy dodatkowych
założeniach dotyczących struktury punktu stałego.

Dostajemy

Ale jeśli się tak przyjmie
a23 = a12 = 0 (3.50)
, to nawet ta kolejność skutkuje kwadratowym algorytmem zbieżnym
3.3 Transformacje ortogonalne
Ze względów numerycznych bardziej sensowne jest stosowanie przekształceń ortogonalnych zamiast
jednorodnych niższych trójkątnych. W związku z tym przeformułujemy Algorytm 3.2 pod względem
przekształceń ortogonalnych. Analiza konwergencji dla tego nowego algorytmu znacznie skorzysta z
obliczeń, które już wykonaliśmy. Dla wygody zakładamy na chwilę, że r = 5. Biorąc pod uwagę

całkiem naturalnym pomysłem jest użycie zamiast L ortogonalnego współczynnika Q od L po
wykonaniu Gram-Schmidta, tj. L = RQ, do rzędów podbloków L. Mamy

i

Zanim przystąpimy do formułowania ortogonalnej wersji algorytmu 3.2, potrzebujemy pewnych
wstępów. Mianowicie musimy ustawić rozmaitości takiego algorytmu "żyjącego" . Rozważmy „Rozkład
Iwasawy" grupy Lie ℒ n. Zbiór ortogonalnych macierzy Q pochodzących z rozkładu RQ jak w (3.51)
generalnie nie generuje ortogonalnej grupy z operacją grupową zwykłego produktu macierzy. Aby to
zobaczyć, patrzymy na prosty przypadek 2 x 2

Oczywiście zbiór ortogonalnych macierzy Q nie obejmuje

Zauważ, że

Niemniej jednak jesteśmy w stanie skonstruować co najmniej lokalnie przestrzeń, na którą można
określić ortogonalną wersję algorytmu 3.2. Taka konstrukcja pozwoli nam ponownie wykorzystać
analizę, aby udowodnić kwadratową zbieżność. Rozważ dowolny element L ∈ ℒ n w odpowiednio małej
okolicy U ℒn (In) tożsamości In w ℒ n, tak, że L można sparametryzować za pomocą współrzędnych
wykładniczych drugiego rodzaju. Niech

Tutaj Li są określane jako (3.41). Każdy Li, dla i = 1,…,
, jest reprezentowany jako

np., używając βrow jako porządek

,Możemy zatem studiować odwzorowanie

Zauważ ,że

trzyma się prawdy. Poniższa seria lemmat charakteryzuje odwzorowanie σ
Lemat 3.3. Mapowanie σ ustalone przez (3.59) jest płynne.
Dowód. Zobacz wyraźną formę Qi podaną w (3.51).
Lemma 3.4. Mapowanie σ określone przez (3.59) jest zanurzenie w In.
Dowód. Musimy pokazać, że pochodna
)
jest wstrzykiwana

Dla arbitralnego

poniższe stwierdzenie jest prawdziwe

gdzie używaliśmy

Równanie (3,60) implikuje wstrzykiwanie w oczywisty sposób. Teraz możemy zastosować twierdzenie
o immersji,
Lemma 3.5. Odwzorowanie σ, jak określono w (3.59), jest diomomorfizmem Uℒ n (In) na obrazie σ (Uℒ n
(In)).
Rozważmy różnorodność izospektralną

z A jak w (3.5) wypełniając Założenie 3.1. Definiujemy

Lemma 3.6. Odwzorowanie α zdefiniowane jak w (3.62) jest płynne.
Dowód. Wynik następuje po jawnej konstrukcji arbitralnego Q przy użyciu współrzędnych potęgowych
drugiego rodzaju.
Lemat 3.7. Mapowanie α zdeiniowane jak w (3.62) jest zanurzone w In.
Dowód. Musimy pokazać, że pochodna

jest wstrzykiwany. Arbitralne elementy przestrzeni stycznej

podczas gdy te w przestrzeni stycznej

Aby pokazać iniektywność

rozdzielamy l - lT odpowiednio od A, tzn.

Zauważ ,że

Zakładając konwersję

trzyma dla pewnego

z

Patrząc na (r1) -blok (3,63) implikujemy

wyglądają jak

mają postać

Według Założenia 3.1 na widmach odpowiednio A11 i Arr (3,64) implikuje

Teraz przez indukcję na podjednostkach bloków, tj. przechodzenie od lewego dolnego rogu bloku
(3.63) do pierwszej pod-przekątnej bloków i dalsze stosowanie rekurencyjnie tych samych
argumentów na bloku (r -1 , 1) (3.63), a także na (r2) -bloku (3.63), a następnie implikują

Wreszcie dostaliśmy

sprzeczność. Dlatego Dα(In) jest iniekcyjny, stąd α jest zanurzeniem w In.
W związku z tym mamy
Lemat 3.8. Mapowanie złożone α ° σ : Uℒ n (In) → MSOn to diomomorfizm Uℒ n (In) na obrazie (α ° σ) :
(Uℒ n (In))
3.3.1 Algorytm
Poniższy algorytm zostanie przeanalizowany. Biorąc pod uwagę X ∈ (α ° σ) (Uℒ n (In)) i niech A wypełnia
Założenia 3.1. Dla wygody skracamy w kontynuacji

Rozważmy zbiór indeksowy

i stały porządek β. Dla wygody ponownie zmieniamy podwójne wskaźniki w opisie algorytmu za
pomocą prostych za pomocą Xij ⟼ Xβ(ij) w odniesieniu do porządku. β
Algorytm 3.3 (Ortogonalne wymiatanie Sylvestera).
Biorąc pod uwagę X ∈ (α ° σ) (Uℒ n (In)) = M. Definiujemy

gdzie dla l = 1,…,
macierz transformacji Ql ∈ 𝒮𝒪 n różni się od macierzy tożsamości In tylko czterema
podblokami. Mianowicie
jj- blok jest równy (I + pTp)-1
ji -ty blok jest równy -(I + pTp)-1/2pT
ij-ty blok jest równy (I + ppT)-1/2 p
ii-ty blok jest równy (I + ppT)-1/2p
Tutaj pl ∈ ℝnj x ni, , β((ij)) = l, a pl rozwiązuje równanie Sylvestera

Cały algorytm składa się z iteracji ortogonalnych przeciągnięć.
Algorytm 3.4 (ortogonalne wyrażenie oszacowań podprzestrzeni).
* Niech X0,…, Xk ∈ M należy podać dla k ∈ ℕ0.
* Ustaw

Przejdź do następnego cyklu.

3.3.2 Lokalna analiza konwergencji
Analogicznie do twierdzenia 3.1 mamy
Twierdzenie 3.3. Algorytm 3.4
s: M → M (3,67)
jest gładkim odwzorowaniem lokalnym wokół A.
Dowód. Algorytm jest składem częściowych kroków algorytmicznych ri. Gładkość tych częściowych
kroków algorytmicznych wynika z gładkości każdego z pokazanych już pi.
Twierdzenie 3.4. Algorytm 3.4 zbiega się lokalnie w sposób kwadraturowy, jeśli do pracy o częściowych
algorytmicznych krokach wybiera się porządek, który respektuje
Wniosek 3.1.
Dowód. Obliczymy Drij(A) dla wszystkich i > j z 2 ≤ I ≤ l i 1≤ j ≤ m -1. Bez utraty ogólności możemy założyć,
że partycja składa się z 5 na 5 bloków. Zazwyczaj macierz transformacji Qij dla rij(X) = QijXQT ij wygląda
tak

gdzie

i

Co więcej,

i

Arbitralne

wygląda jak

Pochodna jednego częściowego algorytmu działającego na [Ω A] ∈ TAM jest taka jak

gdzie

i zwykle

z

Wiemy już, że pij rozwiązuje równanie Sylvestera, mianowicie

z

Biorąc pochodną równania Sylvestera (3.69) działając na [Ω A] daje

Łatwe obliczenia dowodzą, że komutator [Q’ij ,A] ma następującą postać

tj. (ij)-ty blok równa się p’ijAjj - Aiip’ij, a kolumny bloków po lewej stronie oraz rzędy bloków poniżej są
zerowe. Dlatego przez (3.71) otrzymujemy pochodną (ij) -tego kroku częściowego rij

Oznacza to, że przez (3.71) pierwsza pochodna unicestwia (ij) block th blok, zmieniając ostatecznie te
bloki, które są powyżej, na prawo, lub połączenie obu, do tego (ij) block th bloku, ale odchodzi
niezmiennie wszystkie pozostałe bloki. Wydaje się, że wszystkie strategie porządkowania zgodne z
wnioskiem 3.1 zapewniają, że po całym etapie iteracji wyeliminowane zostaną wszystkie bloki leżące
poniżej głównej przekątnej bloków. Możemy zatem dojść do tego

Znowu możemy nawet wyciągnąć więcej, a mianowicie

Po argumentacji w dowodzie Lemma 3.2, zasadniczo, Założenie 3.1 zapewnia, że jedynym elementem
, który komutuje z A do blokowej trójkątnej macierzy, jest matryca
zerowa. Można to również zauważyć z faktu, że powyższe Ω jest równe l - lT, gdzie l∈ ln. Wynik wynika
z argumentu typu Taylora

Iteracja współczynnika Rayleigha, algorytm QR i pewne uogólnienia
Dobrze znanym algorytmem obliczania pojedynczej pary wektorów własnych i rzeczywistej
rzeczywistej macierzy symetrycznej jest iteracja Ilorazu Rayleigha. Początkowo był używany do
poprawy przybliżonego wektora własnego. Lokalną konwergencję sześcienną po raz pierwszy
pokazano w serii artykułów Ostrowskiego. Wiadomo, że algorytm QR dla symetrycznego problemu
wartości własnej jest ściśle związany z RQI. Algorytm QR jest jednym z najbardziej skutecznych
algorytmów. Powodem tego jest głównie to, że można wykorzystać strukturę pasmową
rozpatrywanych macierzy, a ponadto można wprowadzić daną macierz w numbernitej liczbie kroków
do takiej pasmowej postaci. Niemniej jednak z naszego punktu widzenia analiza zbieżności algorytmu
QR nie jest łatwa do zrozumienia. Co więcej, fakt, że w symetrycznym, tridiokatycznym przypadku QR
używający Rayleigha Quotienta przesuwa się lub zwrócił Wilkinsona na lokalnie sześcienne, jest nieco

mylący, ponieważ nie jest to sam algorytm, który szybko się konweniuje, tylko że jest to submatrix lub
jakiś wpis, który zbiega się sześciennie w normie. . Zasadniczo konieczne jest zatem określenie tego
algorytmu. W tej części zaczniemy pokazywać konwergencję sześcienną klasycznej iteracji Ilorazu
Rayleigha za pomocą rachunku różniczkowego. Następnie opracujemy nowy algorytm, który
nazywamy równoległym RQI, ponieważ jego relacja do RQI jest bliższa niż relacja między algorytmem
QR a RQI. Zasadniczo równoległy RQI jest algorytmem, który ma lokalne łagodne założenia dobrze
zdefiniowane, ponadto, ostatecznie zbiega się w taki sposób, że wszystkie wartości własne są wektory
pary zbiegają się jednocześnie sześciennie. W ostatniej części przyjrzymy się właściwościom lokalnych
konwergencji zmienionego algorytmu QR po zastosowaniu do rzeczywistej macierzy symetrycznej.
Pokażemy, że nie istnieje gładka strategia przesunięcia, która zapewnia, że sam algorytm, uznany za
samopozycję w ortogonalnej grupie On, zbiega się kwadratowo.
4.1 Lokalna konwergencja sześcienna RQI

jest znany lokalnie sześciennie zbieżny wokół każdego wektora własnego A. Zazwyczaj udaje się
uzyskać konwergencję sześcienną przy użyciu trudnych oszacowań. Właściwości różniczkowalności
mapyodwzorowania

nie są wykorzystywane do dowodu. Główną przyczyną tego braku może być odwzorowanie

ma nieciągłości w stałych punktach odpowiedniego systemu dynamicznego, mianowicie przy
znormalizowaniu własnych wektorów A. Przez dość prosty pomysł usuwamy te nieciągłości, opisując
kolejną iterację, którą nazywamy ponownie iteracją Ilorazu Rayleigha. Rozważ mapę

Iteracja (4.4) oczywiście ma z grubsza taką samą dynamikę jak iteracja (4.3). Różnica znajduje się w
znaku wyznacznika (A = xTAxIn). Dużą zaletą patrzenia na (4.4) zamiast (4.3) jest to, że oba mają te same
punkty, ale (4.4) są gładkie wokół wektorów własnych.
Twierdzenie 4.1. Niech A = AT będzie nieosobliwe o odrębnych wartościach własnych. Odwzorowanie
f określone przez (4.4) jest gładkie wokół dowolnego wektora własnego A.

Dowód. Bez utraty ogólności możemy założyć, że A ma przekątną, tj.

Mianownik w (4.4), mianowicie

jest równe zero, wtedy i tylko wtedy, gdy x leży w jądrze adj (A-xTAxIn). Jeśli x jest wektorem własnym,
a mianowicie x = ei, z ei standardowym wektorem podstawowym ℝn, wynika, że xTAx jest odpowiednią
wartością własną, a zatem A-xTAxIn jest losobliwa. Niemniej jednak,

trzyma się prawdy. Dla x ≠ ei leżące w niewielkim sąsiedztwie ei, „iloraz Rayleigha" xTAx e nigdy nie jest
wartością własną, wynik jest następujący: do następnego wyniku pokazujemy, że RQI jest zbieżny w
kształcie sześciennym, do tego użyjemy własności różniczkowalne (4.4).
Twierdzenie 4.2 Niech A = AT będzie niesłyszące o odrębnych wartościach własnych, przy
którymkolwiek wektorze własnym x∈ Sn-1 z A, znikają pierwsze i drugie pochodne f zdefiniowane przez
(4.4).
Dowód. Ponownie bez utraty ogólności zakładamy, że A ma przekątną. Definiujemy

i dlatego

Ponadto zdefiniuj

i
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Teraz dla rzeczywistego α≠ 0

gdzie

Dlatego

Co więcej

Pierwszy składnik sumy po prawej stronie ostatniej linii (4.12) daje

ze stałą K1 ∈ ℝ
Drugi składnik sumy z (4.12) to

ze stałą ze stałą K2 ∈ ℝ . Zatem

Oznacza to, że mamy implikację

Teraz obliczamy drugą pochodną Dla h ∈ ℝ mamy

Twierdzimy, że pierwszy summand w (4.17) wynosi zero. Przez żmudne obliczenia dostaje się to

Ale już wiemy ,że

dlatego twierdzenie jest prawdziwe. Hesjan f = g|sn-1 na ei jako symetryczna forma bilinearna na TeiSn1
x TeiSn-1 można teraz określić jako

Okazuje się, że z następujących obliczeń

W tym celu najpierw obliczmy dla h ∈ ℝn drugą pochodną rozszerzonego funkcja G: ℝn → ℝn określony
przez (4.7). Daje to długie obliczenia

Zauważ, że ostatni składni sumy w (4.22) leży w jądrze id –eiei, dlatego

Dla wszystkich

otrzymamy

ponieważ na n-sfera eiT μ = 0. Twierdzenie jest już udowodnione. Równanie (4.23) jest interesujące z
następujących powodów. Po pierwsze, pokazuje konwergencję sześcienną dla RQI uważanego za układ
dynamiczny na kuli. Po drugie, dla arbitralnych wektorów h ∉ TeiSn-1 pochodna drugiego rzędu g nie jest
równa zeru. W konsekwencji możemy stwierdzić, że RQI uważany za system dynamiczny w ℝn jest tylko
kwadratowo zbieżny. Jeszcze bardziej żmudne obliczenia pokazują, że trzeci wariant

jest ponownie zbieżny sześciennie. Te subtelności mogą mieć konsekwencje implementacja
numeryczna. Dla RQI uważany za iterację na ℝn niesferyczne zakłócenia drugiego rzędu w pobliżu
punktu równowagi mogą przeszkadzać konwergencja sześcienna. Natomiast dla iteracji (4.24) nie
będą. Wszystko rozważania te mogą przekonać programistę, jak ważne jest prawidłowe normalizacja
może być.
4.2 Równoległa iteracja ilorazu Rayleigha lub wartości macierzy algorytmu Shifted QR
Naturalnym pytaniem, które można postawić, jest to, że można sformułować algorytm typu QR, który
jest w jakiś sposób prawdziwym uogólnieniem RQI do pełnej macierzy. Rozumiemy przez to algorytm,
który ostatecznie RQI na każdej kolumnie indywidualnie, a nawet jednocześnie. Pomysł jest
następujący.
Algorytm 4.1 (Równoległa iteracja ilorazu Rayleigh na Stn,k).
Biorąc pod uwagę nieosobliwość A = AT ∈ ℝnxn z odrębnymi wartościami własnymi i X ∈ Stn,k.
1. Rozwiąż dla Z ∈ ℝnnxk

gdzie Diag (A): = diag (a11,…, ann) oznacza przekątną część z A.
2. Ustaw X = (Z)Q, gdzie (Z)Q oznacza czynnik Q z rozkładu QR z Z, z Q ∈ Stn,k. i przejdź do 1.
Oczywiście, dla k = 1 ta iteracja to RQI. Dla k = n można interpretować ten algorytm jako algorytm typu
QR w grupie ortogonalnej On. Przy wykonywaniu przesunięć o wartości macierzowej, tj. Każda kolumna
Z jest przesunięta względem siebie. Dla n > k ≥ 1 ten algorytm jest ściśle związany z ostatnią pracą,
[AMSD02]. Jedną z głównych różnic między algorytmem 4.1 a iteracją jest to, że po prostu bierzemy
rzut prostopadły na przekątnej, patrz krok 1. w algorytmie 4.1, podczas gdy Absil i in. zamiast tego
potrzebują diagonalizacji. Co więcej, jesteśmy w stanie pokazać, że nasza iteracja jest dobrze określona
nawet w przypadku n = k. Przeanalizujmy lokalne właściwości konwergencji równoległego wskaźnika
RQI. Po pierwsze, chcemy pozbyć się nieciągłości w stałych punktach. Łatwo zauważyć, że stałe punkty
równoległego RQI to X ∈ Stn,k, gdzie XTAX jest przekątną, lub równoważnie, tymi punktami X, których
kolumny są wektorami własnymi A. Użyjemy tego samego dla standardowego RQI, patrz wyżej.
Niech X = [x1,…,xk] i Z = [z1,…,zk]. Jeśli i-te wejście przekątne z XTAX nie jest równe wartości własnej A,
przesunięta macierz A-(XTAX iiIn jest odwracalna i dlatego

dla wszystkich i = 1,…,k. W naszej analizie wykorzystamy zatem wszystkie i

Skalowanie kolumny zi przez wyznacznik det (A - (XTAX)iiIn) nie jest konieczne, ponieważ może zostać
włączone do trójkąta współczynnika R rozkładu z Z w drugim etapie algorytmu. W konsekwencji
analizy RQI z ostatniej sekcji mamy
Twierdzenie 4.3. Równoległy RQI rozpatrywany jako iteracja na kompaktowym osobliwości Stiefel'a
Stn,k przy użyciu (4.26)
1. jest dobrze zdefiniowaną iteracją w otwartym sąsiedztwie dowolnego stałego punktu X,
2. jest gładki wokół takiego X,
3. zbiega się lokalnie sześciennie szybko do takiego X.
Dowód. Bez utraty ogólności zakładamy A = diag(λ1,…,λn). Aby przekonać się, że algorytm jest dobrze
określony lokalnie, wystarczy udowodnić, że macierz Z ma pełną pozycję w punkcie stałym, ale jest to
trywialne, ponieważ każdy punkt stały ma pełną rangę. Zauważ, że dla dowolnego wektora x ∈ ℝn
będącego wystarczająco blisko wekto ra własnego ei z A wyrażenie (adj(A-xTAxIn)) x nigdy nie jest równe
zeru, a zatem również druga część twierdzenia. Aby dowieść trzeciej części, musimy obliczyć pochodną

Tutaj

gdzie 𝒰k oznacza grupę Lie wyższych trójkątnych (k x k) -matrycy z pozytywnymi wpisami przekątnymi.
Algorytm Równoległy RQI może być opisany przez mapę

Aby udowodnić konwergencję wyższego rzędu, musimy zatem obliczyć

co można zrobić, biorąc pochodną (4.27). Korzystanie z reguły łańcucha i wykorzystując fakt, że Z (Xf) =
Q (Xf) = Xf i R(Xf) = Ik otrzymujemy

Właściwie

jest prawdziwe, ponieważ każda „kolumna
jest równa zeru będącemu tylko pochodną
indywidualnego RQI na odpowiedniej kolumnie X ocenianej przy Xf. Stąd

W związku z tym ma sens również odradzanie drugich pochodnych. Argumentacja jest taka sama, a
szczegóły są pomijane.
4.2.1 Dyskusja
Każdy etap iteracji równoległego RQI wymaga rozwiązania równania Sylvester'a. Problemy będą
występować, jeśli rozwiązania te nie będą miały pełnej pozycji. W konsekwencji dekompozycja QR w
drugim kroku algorytmu nie byłaby możliwa być wyjątkowym. Co gorsza, sama iteracja nie zostanie
dobrze określona. Następujący kontrprzykład pokazuje, że własność bycia dobrze zdeterminowanym
nie trzymaj się globalnie.
Przykład 4.1. Rozważmy trójwymiarową macierz symetryczną

z wartościami własnymi ¸λ1 = -1 i ¸λ2,3 = 3/2 ± √5/4
Jeśli zaczniemy równoległą Iterację Ilorazu Rayleigha dla k = 3 z macierzą identyczności I3 kolumn
macierzy Z są obliczane jako
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który wyraźnie ma tylko rangę 2.
4.3 Lokalne właściwości konwergencji zmienionego algorytmu QR
Rozważmy algorytm QR jako dowolną gładką strategię zmian. Biorąc pod uwagę A = AT z odrębnymi
wartościami własnymi. Rozważ następujące mapowanie na ortogonalną orbitą podobieństwa A

Iterowanie odwzorowania (4.36) jest zwykle nazywane przesuniętym algorytmem QR ze strategią
przesunięcia μ .Alternatywnie, można by rozważyć dwie blisko powiązane wersje zmienionego
algorytmu QR na Live On

i

Przepisz (4.38) do

Bez utraty ogólności zakładamy A = diag (λ1,…,λn). Załóżmy ponadto, że układ dynamiczny określony
przez iterację (4.39) On jest zbieżny z X = In. Następnie dla ξ ∈ TIOn» ≅ son pokazuje to żmudne
obliczenie

gdzie (Z)skewsym. oznacza przekrzywiony symetrycznie element sumy z unikalnej dodatkowej
dekompozycja Z na część przekrzywioną symetryczną i górną trójkątną część . Oczywiście nie może
istnieć płynna funkcja μ : 𝒪 n → R, tak, że Dσ(In) = 0, ponieważ wymagałoby tego ,że

dla wszystkich j = 1,…, n, wyraźnie niemożliwe. Dlatego udowodniliśmy
Twierdzenie 4.4. Nie ma gładkiej strategii przesunięcia skalarnego, aby zapewnić kwadratowość
konwergencja dla algorytmu QR.
To twierdzenie wskazuje, że odchylenie lub strategia zmiany wartości macierzy jest konieczna, aby
zmieniony algorytm QR był skuteczny.

