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A lineáris algebra speciális 
numerikus módszerei 

1. 1 Bevezetés 

 

Ez a könyv a szerzőnek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán mesterszakos hallgatóknak 

tartott előadásait tartalmazza, némileg kibővített terjedelemben. A tárgy célja A lineáris algebra speciális 

numerikus módszereiből olyan válogatás megismertetése a hallgatókkal, ill. olvasóval, amely 

• kapcsolódik a lineáris algebra és a numerikus módszerek anyagához; 

• de azon túllépve modern, újszerű ismereteket is ad; 

• érdekes, tehát képes felkelteni a hallgatók figyelmét; 

• minél több kereszt-hivatkozást tartalmaz a jobb érthetőség reményében; 

• lehetőséget ad minél több beadható feladat kitűzésére. 

Az elmúlt évek tapasztalata ugyanis azt bizonyította, hogy a diákok szeretik kihasználni ezt a lehetőséget, 

nevezetesen a félév végi vizsgának ill. egy részének a kiváltását feladatok kidolgozásával és beadásával. Ez a 

munka nem korlátozódik a számításokra: sok esetben nemtriviális elméleti megfontolások is szükségesek. 

Ugyanezt fordítva is megfogalmazhatnám, kiemelve, hogy gyakran a jó ötletek nem elégségesek, a helyes 

megoldás meghatározására vagy kiegészítésére gépi számítások is szükségesek ilyenkor javasolt a MATLAB 

használata, bizonyos esetekben pedig a Maple program tudása jöhet jól. 

Ami a tárgymutatót illeti, a könyv terjedelme nem indokolná ennek a létrehozását, csupán azért szerepeltetjük, 

hogy a feladatok előfordulási helyét (mint kiemelt fontosságú pontokat) megadjuk. 

A könnyebb olvashatóság kedvéért a képleteket nem sorszámoztuk; azon esetekben, amikor máshova kellett 

utalnunk, ezt szövegben tettük meg. Kivételt képeznek az irodalmi hivatkozások; ezekre rá is ugorhatunk. 

Reméljük, hogy a könyvet mások matematikus, alkalmazott matematikus hallgatók, ill. numerikus módszerekkel 

foglalkozó kollégák is haszonnal forgathatják. 

Budapest, 2012 november. 

2. 2 Szorzatfelbontások, normacsaládok 

 

Nehéz túlbecsülni a mátrixok szorzatfelbontásainak a jelentőségét: ezek ismeretében számos probléma könnyen 

megoldható. Az alábbiakban két- és háromtényezős szorzatfelbontásokat vizsgálunk. Ezek többnyire jól 

ismertek, érdemes azonban rendszerezni, és néhány további példával illusztrálni is őket. 

A kéttényezős felbontások az LU és a QR felbontás, a háromtényezősek pedig a Jordan, a Schur és a szinguláris 

felbontás. Léteznek persze más felbontások is, pl. a polárfelbontás, amely azonban a szinguláris felbontásból 

következik, vagy az O. Taussky által vizsgált két szimmetrikus mátrix szorzatára történő felbontás, ezt (és 

hasonlókat) azonban kisebb jelentőségük miatt nem tárgyaljuk. 

Általános elvként leszögezhetjük, hogy a kéttényezős felbontások inkább a lineáris egyenletrendszerek (LER) 

megoldására használhatók, míg a háromtényezősek a sajátértékproblémával (SÉP) hozhatók kapcsolatba. Másik 

észrevétel, hogy a kéttényezős szorzatfelbontások direkt módszerek, míg a háromtényezősek az előbbiek 

iterációjaként foghatók fel. Összefoglalva tehát a következőkkel foglalkozunk. 

Kéttényezős felbontások: 

1. az LU felbontás, 
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2. a QR felbontás. 

Háromtényezős felbontások: 

1. a Jordan felbontás, 

2. a Schur felbontás, 

3. a szinguláris felbontás. 

2.1. 2.1 Az LU felbontás 
 

Itt  alsó (lower),  pedig felső (upper) háromszög, ezen kívül  főátlójában 1-esek állnak. Tudjuk, hogy 

adott  négyzetes mátrixra legfeljebb egy ilyen felbontás létezik, ha  invertálható (unicitás). Az 

egzisztenciához több kell: a Gauss eliminációval való kapcsolatból következik, hogy ennek a feltétele (két 

ekvivalens formában): 

 

ahol az alsó index az eredeti mátrix megfelelő rendű bal felső részmátrixára utal (tehát  a bal felső s 

része nak), a felső (zárójeles) index pedig a megfelelő iterációban számított mátrixot jelöli: 

 pedig a k-ik lépés utáni állapot, és ebben  a főelem (vagy más szóval pivot elem). 

Összefoglalva, a  feltételek esetén egyértelműen létezik LU felbontás, hiszen az  

mátrix invertálhatósága egyet jelent a  feltétellel, ugyanis ). Ez garantáltan 

teljesül, ha pl.  pozitív definit. 

Érdekességként megjegyezzük, hogy létezik a mátrixoknak olyan osztálya, amely a pozitív definitekhez hasonló 

tulajdonságokkal rendelkezik: ezek az M-mátrixok. Egyik lehetséges definíciójuk: esetükben a főátlón kívüli 

elemek nempozitívak, és a főminorok pozitívak. 

Idevéve harmadikként a szigorúan diagonálisan domináns mátrixokat, amelyekre 

 

megfogalmazhatjuk a következő (erős) invarianciatételt. 

2.1. TételLegyen  vagy pozitív definit, vagy szigorúan diagonálisan domináns, vagy M-mátrix. 

Akkor a Gauss elimináció főelemcsere nélkül végrehajtható, azaz létezik az LU felbontás, vagy a Schur-

komplemenssel megfogalmazva: ha  ahol  akkor az  Schur-

komplemens megőrzi a kiindulási  mátrix tulajdonságát. 

Megjegyzés: Egyfajta invariancia érvényes általánosabb esetben, pl. a szimmetrikus mátrixokra is, ekkor 

azonban fel kell tennünk, hogy det  ami a fenti három esetben automatikusan teljesül. Tehát 

beszélhetünk gyenge vagy erős invarianciáról. 

Visszatérve az LU felbontásra, ennek különféle változatai léteznek: az  és  azaz Cholesky 

felbontás. Az első esetben az (eredeti)  mátrixból "kiemeljük" a  diagonálist abból a célból, hogy a felső 

háromszögben is 1-esek álljanak a főátlóban. Ezzel esélyt adunk arra, hogy szimmetrikus mátrix felbontásában 

az alsó és felső háromszögek egymás transzponáltjai legyenek. Végül, ha az  mátrix nem csak szimmetrikus, 

hanem pozitív definit, akkor a Cholesky felbontás garantáltan létezik (ld. az előző megjegyzést); ilyenkor 

azonban az  mátrix főátlójában már nem feltétlenül egyesek állnak. 

2.1.1. Feladat Lássuk be, hogy ha egy szimmetrikus mátrixra teljesülnek az LU felbontás létezésének és 

egyértelműségének a fenti feltételei, akkor létezik  alakú felbontása, tehát, ha ból kiemeljük a 

diagonálisát, akkor  lesz. 
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Ezután határozzuk meg a tridiag  mátrix  felbontását, ennek alapján a determinánsát, 

valamint lássuk be, hogy pozitív definit! 

Ez a tridiagonális mátrix olyan alapvető szerepet játszik bizonyos differenciálegyenletek numerikus 

megoldásánál, hogy még egy feladat erejéig elidőzünk nála. Rózsa Pál [{Rózsa}(1974)] könyvében érdekes 

módszert találunk az inverzének a meghatározására. Általánosabban (nem csak a fenti mátrixra) 

megfogalmazva: 

2.2. TételMinden invertálható szimmetrikus tridiagonális mátrix inverze egypárú, azaz két vektorral (  és ) 

generálható a következőképpen: 

i) Számítsuk ki az  mátrixot (diádot), és 

ii) a főátló alatti részt cseréljük le a főátló feletti rész transzponáltjára. 

A kapott mátrix lesz a keresett inverz! 

2.1.2. Feladat Határozzuk meg a tridiag  inverzét ilyen módon generáló  és  vektorokat! Mi lesz 

páros  esetén az inverz középső sora? 

E feladat alkalmazásaként tekintsük az 

 

közönséges másodrendű differenciálegyenletre vonatkozó peremértékproblémát. Az alapintervallumot  részre 

felosztva, az osztópontok:  A megoldás  közelítő értékeit keressük oly 

módon, hogy a második deriváltakat az  osztott differenciával approximáljuk. 

Felírva a belső pontokra a megfelelő egyenlőségeket, és az első, valamint az utolsó egyenletet korrigálva ( t 

és et attéve a jobb oldalra) egy edrendű  alakú LER-t kapunk: 

 

Tehát a tridiag  mátrixot szorozva az ismeretlenek  vektorával kapjuk a jobboldalt, ahol az 

első és az utolsó koordináta módosul. 

Várható, hogy  növekedésével (azaz  csökkenésével) a közelítés egyre pontosabb lesz, kérdés: mekkora a 

hiba nagyságrendje? Más szóval: az  képletben  

Sokat segít, hogy explicit képletünk van a mátrix inverzére, hiszen így program nélkül is megmondhatjuk az 

eredményt! Vegyünk egy ismert megoldást, pl. az hez tartozó  függvényt. Legyen  

páros,  és határozzuk meg  megoldásának, nek a "középső", adik 

koordinátáját (a hiba várhatóan itt lesz a legnagyobb, ui. a két szélén rögzítjük a megoldás értékét. 

2.1.3. Feladat (folytatás). Határozzuk meg  kiszámításával a konvergencia  nagyságrendjét, és a 

 aszimptotikus hibakonstanst! (Itt  egész,  racionális lesz, továbbá  és 

) 

Még egy LU felbontással kapcsolatos feladatot tűzünk ki, amelyre a könyv végén a kvadratúra kapcsán még 

visszatérünk. 

2.1.4. Feladat Legyen  az amelynek az  eleme . Határozzuk meg az LU felbontását, és 

képezzük a kapott  alsó háromszögmátrix inverzét. Már az is meglepő, hogy az inverzképzés minden második 
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átló negálásával történik, de ráadásul az inverz soraiban felismerhetjük a Laguerre főpolinomok együtthatóit! 

Vajon miért igaz ez? 

A psd mátrixok újabb jellemzése. Pozitív szemidefinit mátrixokat nem csak az aldeterminánsokkal (ill. 

sajátértékeikkel) jellemzhetünk, hanem azáltal is, hogy pontosan ezek írhatók fel  (vagy: ) alakban. 

Ezt használhatjuk a következő feladatban. 

2.1.5. Feladat Legyenek  az  véges halmaz részhalmazai, és definiáljunk egy edrendű  

mátrixot úgy, hogy  teljesüljön. Lássuk be, hogy  szimmetrikus pozitív szemidefinit lesz! 

Megjegyzés: A pozitív definitségnek a fentivel rokon szükséges és elégséges feltétele az, hogy a mátrix felírható 

legyen  alakban, ahol  teljes oszloprangú (azaz, oszlopai lineárisan függetlenek). 

2.2. 2.2 A QR felbontás 
 

E felbontásnál  ortogonális,  felső háromszögmátrix. Az unicitáshoz fel kell tennünk, hogy  főátlója 

pozitív. Ekkor kimondhatjuk: invertálható mátrixnak létezik egyértelmű QR felbontása. A megvalósítás 

kétféleképpen történhet: 

Gram-Schmidt: trianguláris ortogonalizációval; 

Householder: ortogonális triangularizációval. 

Tehát a lényegét tekintve a Gram-Schmidt ortogonalizáció háttere az  egyenlet  alakú 

átírása, míg a Householder-féle elemi ortogonális mátrixok alkalmazása során a  átfogalmazás 

lebeg a szemünk előtt. Az utóbbi a praktikus eljárás, hiszen ortogonális mátrix invertálása jóval egyszerűbb és 

stabilabb feladat, mint háromszögmátrixé. 

A  Householder-mátrixok helyett használhatjuk a Givens-féle elemi ortogonális 

mátrixokat is, ezek a  forgatási mátrixnak és ( edrendű  mátrix esetén) 

egy edrendű egységmátrixnak a direkt szorzataként, ill. ennek a megfelelő permutációjaként állnak elő. 

Ezekből a "még elemibb" mátrixokból természetesen több kell adott feladat megoldásához. 

Tehát, a Gauss eliminációhoz hasonlóan, itt is egy "nagyobb" és egy "kisebb" segédmátrix közül választhatunk, 

a kisebb pl. azt jelenti, hogy csak egy paraméteres a mátrix, a nagyobb esetében ez  A Gauss elimináció 

segédmátrixait vel jelöltük, ez az egységmátrixtól csak az ik oszlopban különbözött, a generáló  

vektornak tehát az első  eleme zérus. A "kis" alsó háromszög alakú segédmátrixoknak csak egy nemtriviális 

elemük van, ennek sorindexét is tekintve ezekre egy kétindexes jelölést vezethetünk be. 

Példákkal illusztráljuk az említett segédmátrixokat. Alsó háromszög alakúak  esetén: 

 

A második ("kis") segédmátrixot egy skalár (itt: 7) generálja; ennek két indexe van. 

Ortogonális segédmátrixok a következő as mátrixok: 

 

Geometriai interpretáció: az első tükrözés, a második forgatás. 
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2.2.1. Feladat 

Írjunk MATLAB programot egy mátrix QR felbontásának a meghatározására mindhárom módszerrel (Gram-

Schmidt, Householder, Givens). 

Bizonyítsuk be az unicitástételt: ha  akkor  és  

Igazoljuk a Householder-módszer használatához szükséges azon állítást, amely szerint ha a generáló vektor 

 ahol  a megfelelő méretű vektor, akkor  

2.3. 2.3 A Jordan felbontás 
 

Eszerint minden négyzetes  mátrix felírható  alakban, ahol a középső mátrix felső bidiagonális 

(a főátló fölötti átlóban k és esek lehetnek). Ennél sokkal több is igaz, de nekünk ez (sőt, a háromszög-

jelleg) elég lesz. Elégséges feltétel arra, hogy  diagonális legyen: ha a mátrix sajátértékei különbözők. Egy 

másik: ha normális (ld. később). 

Numerikus szempontból ez roppant instabil: az  és  mátrixok (akármilyen kis  esetén) hasonlóak: 

 Ez azt jelenti, hogy a programnak nehéz eldönteni:  legyen-e, vagy 

 azaz diagonalizálható-e a mátrix vagy sem? Elvi jelentősége e felbontásnak azonban nagy, hiszen a 

mátrixelmélet egyik alapköve. 

2.3. PéldaA (Frobenius-féle) kísérőmátrix (companion matrix). 

Adott edfokú  főpolinomhoz rendeljük hozzá a 

 

edrendű mátrixot. Ezt  kísérőmátrixának nevezzük. 

Az  determinánst utolsó sora szerinti kifejtve visszakapjuk et, tehát  karakterisztikus 

polinomja  Legyenek  gyökei az  számok, és vezessük be az  mátrixot. A 

 

Vandermonde mátrixszal fennáll:  

Ha most feltesszük, hogy  gyökei különbözők, akkor  jól ismert determinánsa (a  

mennyiség) nem tűnik el, így  invertálható, és megkapjuk  Jordan felbontását: 

 

Speciális esetben, amikor a polinom gyökei az edik egységgyökök (azaz a körosztási polinomból indulunk 

ki), a megfelelő Vandermonde mátrix nem más, mint a (diszkrét) Fourier mátrix, aminek alkalmas 
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konstansszorosa ( szerese) unitér. E felbontásra még visszatérünk a Toeplitz mátrixok 

prekondícionálása során. 

2.4. 2.4 A Schur felbontás 
 

Minden négyzetes  mátrix felírható  alakban, ahol  unitér,  felső háromszög. Mivel  

sajátértékei a főátlóbeli elemek, és  hasonló rel, nyilvánvaló, hogy  főátlóbeli elemei egyúttal  

sajátértékei. 

Megjegyzés:  az  mátrix konjugált-transzponáltját jelöli (ezt néha val is jelölik). Ha valós számtest 

felett vagyunk, akkor elég a transzponáltra gondolni, hiszen valós szám konjugáltja önmaga. Azonban a 

sajátértékek ilyenkor is lehetnek komplexek! 

Magát az előállítást kétféleképp is bizonyíthatjuk: 

i) indukcióval, 

ii) a Jordan és a QR felbontással. 

Ez utóbbi módszerrel 

 

Megjegyzés: bár ez igen rövid levezetés volt, ne feledjük, hogy a háttérben egy "nagyágyú," a Jordan-féle 

kanonikus alak működik. 

2.4.1. Feladat Gondoljuk végig az i) alatt jelzett teljes indukciós bizonyítást! 

Felvetődik a kérdés: milyen mátrixokra lesz  diagonális? Kiderül: a normálisokra, tehát azokra, amelyekre 

 teljesül: 

2.4. TételEgy mátrix pontosan akkor normális, ha unitér hasonlósági transzformációval diagonalizálható. 

Az egyik irány nyilvánvaló: ha  ahol  diagonális (és  unitér), akkor  és  azért 

kommutálnak, mert diagonális mátrixok felcserélhetők. A másik irányhoz írjuk fel a Schur felbontásával adott 

 mátrix normalitási feltételét, ebből könnyen kapjuk, hogy  és  felcserélhetők. A hátralevő 

tennivalót feladatban fogalmazzuk meg: 

2.4.2. Feladat Lássuk be: ha egy  felső háromszögmátrixra  teljesül, akkor  szükségképpen 

diagonális. 

Következmény. legyenek az  mátrix sajátértékei a  számok, akkor 

 

és itt pontosan akkor áll az egyenlőség, ha  normális. 

A bizonyítás: 

 

A Schur felbontás iteratív jellegének megmutatásához gondoljunk a QR algoritmusra, melynek definíciója: 
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A  mátrixok bevezetésével  a kiindulási mátrixszal is kapcsolatba hozható: 

 Mivel az k sorozata elég általános feltételek mellett egy felső háromszögmátrixhoz 

tart, látjuk, hogy a  mátrix unitér ekvivalense nak, más szóval tényleg a Schur felbontást 

kaptuk meg ilyen módon! 

Persze itt az "unitér ekvivalens" jelző használata nem egészen korrekt, hiszen még két felső háromszögmátrix is 

elég erősen különbözhet egymástól, annak ellenére, hogy köztük unitér hasonlóság áll fenn. Példa a 

[{Horn}(1985)] könyvből: 

 

(Itt a mátrixokat a főátló elemeivel indexeztük.) Vajon milyen kapcsolat áll fenn a két mátrix között? Ha "csak" 

hasonlóak lennének, a (közös) Jordan alak a blokkok sorrendjétől eltekintve egyértelmű volna. De itt? 

Az nyilván igaz, hogy ha  és  unitér ekvivalensek, jelben:  (azaz létezik unitér  amellyel 

), akkor a sajátértékek így az összegük is megegyezik: tr =tr . Hasonlóan, a Frobenius 

normanégyzetük is azonos, hiszen ez is felírható a trace operátorral:  Ezt a sort folytatva, 

Specht látta be, hogy  és  unitér ekvivalenciájához szükséges és elégséges, hogy minden kétváltozós 

nemkommutatív  polinomra  Az egyik irány könnyen látható: ha 

 akkor minden  "szó" esetén  így a nyomuk (trace) is 

megegyezik. A másik irány nehezebb. 

Ezt a végtelen sok szót persze nehéz lenne ellenőrizni; szerencsére Pearcy belátta, hogy elég a  hosszú 

szavakat vizsgálni, ahol  a mátrixok rendje. Kis méretekre ez a korlát is javítható:  esetén elég a nyolc 

helyett csak a  szavakra szorítkozni. Ez azt jelenti, hogy  és  unitér hasonlók, ha 

 és   esetén pedig a 18 szó közül elég a következő 9 

egyezése: 

 

2.4.3. Feladat Határozzuk meg a Horn-Johnson [{Horn}(1985)] könyv által megadott két unitér ekvivalens felső 

háromszögmátrixhoz (UEFH) a fennmaradó négyet! Részletesebben, jelöljük val azt az ezekkel UEFH-

ot, amelyben a főátlóbeli elemek az i, j, k számok. Innen látszik, hogy  lehetőségünk van. A következő 

(numerikus) módszert ajánljuk. Legyen mondjuk  és keressük at. Ekkor ben 

három főátló feletti elem ismeretlen. De ismeretlennek tekintjük az unitér hasonlóságot megadó  mátrixot is, 

és felírjuk az  egyenlet inverzmentes alakját:  

Ez alapján már megtervezhetjük a (MATLAB) programunkat. Jelöljük  oszlopait vel, azaz legyen 

 A "bázisegyenlet" első oszlopa  innen  megkapható, hiszen  ismert. 

Ügyeljünk a normálásra! A második oszlopok egyenlőségéből  ahonnan t és 

t kaphatjuk meg, ha még figyelembe vesszük  és  ortogonalitását is, és í. t. 

Szükségünk lehet még a feladatban a MATLAB "null" függvényére, amely az argumentumában szereplő mátrix 

nullterének adja meg az ortogonális bázisát. Munkánk eredeménye egy 

MATLAB függvény, amelyben az input  melletti (kisbetűs)  vektor a keresett  mátrix főátlója. 

Eredményünket az interneten megtalálható Inverse Symbolic Calculator-ral megvizsgálva akár a kapott 

mátrixok pontos/szimbolikus alakját is megkaphatjuk! Kis segítség: a 6 közül négy "szép", ezekben irracionális 

számként csak a   ill.  fordul elő. A fennmaradó kettőt megadjuk: 
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így már csak két mátrixot kell kiszámítani! 

Megjegyzés: A Specht-Pearcy megközelítésben igaz ugyan, hogy csak három ismeretlen szerepelne, cserébe 

viszont a megoldandó nemlineáris egyenletrendszer lenne túl nehéz. 

Végül még egy unitér ekvivalenciával kapcsolatos tétel: minden (négyzetes) mátrix unitér ekvivalens egy 

egyforma főátlóbeli elemekkel bíró mátrixszal. Azaz minden  mátrixhoz létezik olyan unitér  hogy a 

 mátrixra  Ez a közös érték nyilván  Speciálisan, ha tr

 akkor  

2.4.4. Feladat Lássuk be ezt először másodrendűekre, majd általános esetben is. Használjuk az 

 függvényt. A keresett t (az így kapott indexekkel generált) elemi unitér 

mátrixok szorzataként fogjuk megkapni. 

A Hessenberg forma szerepe. Most legyen  olyan valós négyzetes mátrix, amelynek a sajátértékei érdekelnek 

bennünket. Szimmetrikus esetben jól ismert a Jacobi módszer, amely  alakú elemi ortogonális 

mátrixokkal diagonalizál (ebben csak az  és  sorok és oszlopok különböznek az egységmátrixtól, éspedig ez 

a es blokk  ahol ). Általános esetben azonban az ilyen 

 alakú iterációk nem vezetnek eredményre, ezért ehelyett (első közelítésben) gyakran 

megelégszünk egy véges sorozattal, amely speciális alakra hozza a mátrixot. 

2.5. Definíció Hessenberg (vagy majdnem háromszög-) alakú az az  mátrix, amelynek elemeire 

 Pontosabban, ez a felső Hessenberg mátrix. 

Az általánosan elfogadott álláspont szerint az LU ill. QR algoritmust nem is érdemes úgy végrehajtani, hogy 

előzetesen ne hoznánk a mátrixunkat Hessenberg alakra. 

2.4.5. Feladat Lássuk be, hogy a Hessenberg alak invariáns e két algoritmusra nézve. (Más szóval, ha  

Hessenberg, akkor  is az.) 

Hogyan hozzunk Hessenberg alakra? Természetesen ez Householder mátrixokkal is történhet (akkor egy 

lépésben "nagyobbat harapunk"), de most alkalmazzuk a fenti elemi ortogonális mátrixokat. A Jacobi 

módszerhez képest a változás: a  paramétert nem csak úgy választhatjuk meg, hogy a 

 mátrixban ugyancsak az  indexű elemet nullázzuk, hanem e két pozíció elválhat, 

lenullázhatjuk pl. valamelyik szomszédos elemet is! 

2.4.6. Feladat Dolgozzuk ki a Hessenberg alakra hozás Givens-féle változatát, amelynek végeredménye 

 lesz, ahol  Hessenberg,  pedig ortogonális. Két körülményre kell ügyelnünk: 

i) mi legyen az ortogonális segédmátrixok indexeinek a sorrendje? 

ii) melyik szomszédos elemet nullázzuk le? 

2.5. 2.5 A szinguláris felbontás 
 

Minden (akár téglalap alakú) mátrix felírható  alakban, ahol  és  unitér mátrixok,  pedig 

diagonális, főátlójában nemnegatív elemekkel. Ezek közül a pozitívak a mátrix szinguláris értékei. Angol 

elnevezése Singular Value Decomposition (SVD), a MATLAB is ilyen néven ismeri. 

Ha  főátlójában zérus elemek is vannak (azaz: a mátrix nem teljes rangú), akkor a méreteket tekintve kétféle 

alakot különböztethetünk meg. Legyen az  mátrix es, és a rangja . Mint tudjuk, 

 

i) Az  felbontás három tényezőjének a méretei:  Itt tehát a középső 

(diagonális) mátrix mérete azonos az kiindulási  méretével, az unitér (spec. ortogonális) mátrixok pedig 

négyzetesek. 
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ii) Itt megszabadulunk a felesleges nulláktól, így a méretek:  Ezt "gazdaságos" 

szinguláris felbontásnak nevezzük. Ennél az  mátrixok téglalap alakúak lehetnek, és az i)-beli unitér 

mátrixok megfelelő oszlopaiból állnak. 

Ha ii)-ben a középső mátrixot "hozzácsapjuk" valamelyik szomszédjához, akkor egy kéttényezős felbontást, az 

ún. minimális felbontást vagy rangfelbontást kapjuk. Ebben az  felbontásban  oszlopainak, azaz  

sorainak a száma  rangjával egyenlő. 

A szemléletesség kedvéért egy  méretű,  rangú mátrix esetén megadjuk a standard és a gazdaságos 

felbontás sémáját, ennél  tetszőleges elemet,  pedig tetszőleges nemnulla elemet jelent. 

 

ill. 

 

A jelző nélküli szinguláris felbontás az i) alattira utal. Négyzetes mátrix esetén ebből is kaphatunk egy 

kéttényezős felbontást: 

 

Ez a polárfelbontás, amely egy unitér és egy Hermitikus psd mátrix szorzatára bont fel. Ha  reguláris 

(invertálható), akkor a Hermitikus tényező (a fenti  vagy ) pozitív definit lesz, szép 

általánosításaként a komplex számok  alakú reprezentációjának. 

Érdekes kapcsolat áll fenn a szinguláris és sajátértékek között: az  mátrix szinguláris értékei az  (ill. 

) mátrix sajátértékeinek a gyökei! Ez azonnal látható a 

 

ill. 

 

összefüggésekből. Bevezetve a  és a  jelöléseket egy mátrix saját-, ill. szinguláris értékeire, a fenti 

kapcsolat így is írható: 

 

Itt jegyezzük meg, hogy az  és  mátrixoknak általában is azonosak a nemzérus sajátértékei legfeljebb 

az egyiknek több 0 sajátértéke van. 

2.5.1. Feladat Lássuk be ezt abban a speciális esetben, ha mindketten négyzetesek és az egyik invertálható. 

Formálisan: 

 

A szinguláris felbontás egyik fontos alkalmazása az általánosított inverz definíciója eképpen: 
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2.6. Definícióha  akkor  ahol  mérete  méretével azonos,  is 

diagonális elég tehát egy nemnegatív számra definiálni a fogalmat. Ezt pedig esetszétválasztással adjuk meg: 

 

Bár a szinguláris felbontás nem egyértelmű, a vele definiált általánosított inverz igen. Emlékeztetőül: két 

esetben klasszikus inverzen alapuló képletünk van (tehát nem szorulunk a szinguláris felbontásra). Ha  

oszlopai lineárisan függetlenek (túlhatározott LER), ill. ha  sorai lineárisan függetlenek (alúlhatározott LER), 

akkor a megfelelő képletek: 

 

2.5.2. Feladat Lássuk be, hogy ezek kielégítik az 

 

azonosságokat, amelyek az általánosított inverz egyértelműségét garantálják. Egyúttal azt is mutassuk meg, 

hogy e négy algebrai jellegű azonosságból tényleg következik az unicitás. 

Megjegyzés: önmagában is elég az általánosított inverz (ÁI) kiszámításához, ugyanis az  minimális 

felbontás ismeretében  és itt az egyes (teljes rangú!) tényezőkre az ÁI képlete ismert. Másrészt 

minimális felbontás más módon is nyerhető, pl. az LU vagy a QR felbontás értelemszerű általánosításával. 

Végül egy feladat, ahol viszont nem kerülhető meg az alkalmas szorzatfelbontás, azonban itt szinguláris helyett 

elég a Jordan felbontásra gondolni. 

2.5.3. FeladatHa a valós szimmetrikus  mátrix magtere egydimenziós, és ismerjük azt a nemnulla  vektort, 

amelyre  akkor  felírható a klasszikus inverz segítségével. Adjuk meg ezt az előállítást! 

Megjegyzés: a szinguláris felbontást még sok helyen használják, ezek némelyikére a további fejezetekben 

láthatunk példákat. 

2.6. 2.6 Mátrixnormák, normacsaládok 
 

A vektornormákat csak azért említjük, mert szükségünk lesz egy speciális osztályukra, az  dimenziós térbeli 

 vektorokon értelmezett 

 

 indexű hatványnormákra. 

2.6.1. Feladat Lássuk be, hogy  nem más, mint az  képlettel definiált maximum-norma. 

Ami a re vonatkozó másik korlátot illeti, kérdés: vajon  miért nem engedhető meg? 

A mátrixnormák axiómái közül az első három (pozitívitás, háromszögegyenlőtlenség, pozitív homogenitás) a 

vektornormákra is érvényes, az a különbség, hogy itt megköveteljük a szubmultiplikatívitást is: mátrixok 

szorzatának a normája ne haladja meg a tényezők normáinak a szorzatát: 

 

Ezért az első vizsgálandó normacsalád, ahol az edrendű mátrixot  elemű vektorként fogjuk fel, és csak a 

vektornormára vonatkozó axiómákat követeljük meg, kockázatos: vagy "bejön", vagy nem, de egyszerűsége 

okán (és a teljesség kedvéért) mégis megemlítjük. Ezzel együtt négy mátrixnorma-családot fogunk definiálni, 

amelyek a modern tárgyalások során előfordulhatnak. 
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I. Mátrixnorma mint vektornorma 

Feleltessük meg az  mátrixnak a vec  vektort (oszloponként "kinyújtva" a mátrixot, angolul: "stretching"), 

és vegyük ennek a  indexű vektornormáját, az 

 

mennyiséget. Vajon mátrixnormát kapunk-e ilyen módon? A fontos  értékekre ezt mindenképpen 

ellenőriznünk kell: 

2.6.2. Feladat re és re igen (az utóbbi a jól ismert Frobenius-norma!),  esetén azonban 

nem. Viszont ez utóbbi képlet kis módosítással már jó lesz: belátható, hogy  már 

mátrixnorma és  a legkisebb e célra alkalmas szorzó. 

II. Indukált mátrixnorma 

Adott  vektornorma mindig indukál egy mátrixnormát az 

 

képlettel. (Itt a  kicserélhető ra.) Logikus jelölésként a  indexű vektornorma által indukált 

mátrixnormát ugyanazzal az indexszel látjuk el. Ismert, hogy az es mátrixnorma az oszlopnormával, a 

mátrixnorma pedig a sornormával azonos. 

A es norma (operátornorma, spektrálnorma) viszont már nem fejezhető ki a mátrixelemekkel, hanem 

 

a legnagyobb szinguláris érték. 

2.6.3. Feladat A Frobenius norma is kifejezhető a szinguláris értékekkel: 

 

Következmény.  (Ismerős feladat a BSc-ről: a Frobenius norma nem indukálható viszont 

illeszkedik a es vektornormához: ) 

A Frobenius norma egyébként a trace segítségével is kifejezhető:  

III. Schatten normák 

A fenti előállítások már sugallják e fogalom bevezetését, ui. a es és a Frobenius norma úgy is felfogható, 

hogy a szinguláris értékek  vektorának vesszük a  ill. a es hatványnormáját. Ezeket 

általánosítva: 

 

az ún. Schatten-  norma. (A  vektor definíciója korrekt, ui. a nemnegatív elemeket rendezhetjük pl. 

csökkenőleg.) A fenti észrevételek e jelöléssel: 

 

IV. Ky Fan normák 
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Ezeket is a szinguláris értékekkel definiáljuk: 

 

a Ky Fan k-norma. Ennek a paramétere tehát egy véges halmazon fut ( ), ellentétben az előzőkkel. 

Fennáll: 

 

ezt néha trace-normának nevezik. 

Fontos megjegyzés: mind a Schatten, mind a Ky Fan normák unitér invariánsak:  minden 

 unitér mátrixra. Neumann János bizonyította azt az általános tételt, amely szerint az unitér invariáns 

normák szükségképpen a szinguláris értékek vektorának olyan normái, amelyek nem függenek a koordinátáknak 

sem a sorrendjétől, sem az előjelétől. 

Végül megemlítünk egy viszonylag friss egyenlőtlenséget: Böttcher és Wenzel [{Böttcher}(2005)] vetették fel 

azt a kérdést, hogy mi az a legkisebb  amely mellett 

 

teljesül minden  négyzetes mátrix esetén? A  választás nyilvánvalóan megfelel, hiszen a 

háromszög-egyenlőtlenség folytán 

 

Azonban az ott megfogalmazott sejtésük igaznak bizonyult:  is elég és ez a minimális (ld. a 

[{Lu}(2011)] cikket és az ott felsorolt hivatkozásokat). 

2.6.4. Feladat Bizonyítsuk ezt  esetén! Azaz lássuk be (négyzetre emelve a fenti egyenlőtlenséget), hogy 

másodrendű valós  mátrixokra 

 

3. 3 Mátrix-approximációk 

 

Ahogy függvényeket közelíthetünk bizonyos függvényosztályokból valamilyen normában, úgy értelmes feladat 

egy adott mátrix közelítése adott mátrixosztályból. Rögzítsük a Frobenius normát, és legyen  Ekkor 

feladatunk a következő: 

 

azaz keressük az adott -edrendű  mátrix legjobb közelítését -ből [{Higham} (1985)]. Ha van olyan  

amelyen az infimum felvétetik (egzisztencia), az illető mátrixot -vel jelöljük. Képlettel: 

 

A következő mátrixosztályokkal foglalkozunk: Hermitikus (szimmetrikus), pozitív szemidefinit, unitér 

(ortogonális), adott rangú, normális. A  betű helyett az aktuális osztály  kezdőbetűt 

fogjuk feltüntetni. (A ferdén szimmetrikus (Hermitikus) mátrixokra a  jelölés a szokásos, ez az angol 

megfelelőjének (skew) a második betűje. 
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Az említett egzisztenciát a közelítő mátrixosztály geometriai tulajdonsága (altér, kompakt halmaz) garantálja pl. 

a szimmetrikus, ill. ortogonális mátrixok esetén. Azonban a normálisok egyik tulajdonsággal sem rendelkeznek, 

sőt, az algebrai értelemben vett zártsággal sem, nem csoda, hogy ezek vizsgálata jóval nehezebb. 

3.1. 3.1 Hermitikus (szimmetrikus)közelítés 
 

 A legjobb Hermitikus közelítés és az ehhez tartozó hiba nyilván: 

 

A legjobb ferdén Hermitikus közelítés és a hiba pedig: 

 

(  ferdén Hermitikus, ha ) A valós esetben a -t -re, a * felső indexet T-re cseréljük. Itt 

könnyű dolgunk volt: az  ill.  halmaz altér. A standard  felbontásra még egy Pitagorasz-

tétel is érvényes: 

 

ahol a Frobenius normát generáló skalárszorzat:  Eszerint a Hermitikus és ferdén 

Hermitikus összetevők merőlegesek egymásra! 

3.2. 3.2 Pozitív szemidefinit közelítés 
 

 A legközelebbi pozitív szemidefinit (röviden: psd) mátrixot a valós esetben adjuk meg. Kiderül: egy mátrix 

legjobb psd közelítése nem más, mint a mátrix szimmetrikus részének a legjobb psd közelítése! 

3.1. TételLegyen  polárfelbontása  ortogonális,  psd. Akkor 

 

ahol a szumma az  mátrix negatív sajátértékeire fut. 

Bizonyítás. Az, hogy  megegyezik az  mátrix szimmetrikus részének, -nek a legjobb psd 

közelítésével, következik az  és  összetevők merőlegességéből. Másrészt, mivel szimmetrikus mátrix 

ortogonális hasonlósággal diagonalizálható, az ortogonális invariancia miatt elég diagonálisokat vizsgálni, ami 

 db. olyan skalár feladatra vezet, hogy mi egy valós d szám legjobb nemnegatív közelítése? A válasz nyilván 

 pozitív része, képletben:  tehát ha  akkor az ehhez tartozó legjobb psd közelítés 

 

ahol a második tag kétszerese épp az  polárfelbontásában szereplő psd mátrix, vö. 

 

3.3. 3.3 Unitér (ortogonális) közelítés 
 

 A legjobb unitér approximációhoz egy elméleti, és egy iteratív megoldást is adunk. 
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3.2. Tétel(a) Mátrixunk  szinguláris felbontásából hagyjuk el a középső 

diagonálist, ekkor: 

 

(b) Az  iteráció -hoz tart. 

Bizonyítás: (a) közvetlenül adódik az unitér invarianciából: eszerint elég a  nemnegatív diagonális mátrixszal 

foglalkozni, ez pedig elemenként tehető, felhasználva, hogy egy nemnegatív számot legjobban közelítő 

egységnyi abszolút értékű szám nyilvánvalóan a  lesz. Képletben, ha  tetszőleges unitér, 

 

ahol  (szintén) tetszőleges unitér mátrix. A minimumot eszerint  szolgáltatja, tehát az eredeti 

jelölésekkel 

 

(b) pedig abból következik, hogy az invertálás és transzponálás-konjugálás együttes alkalmazása megtartja az 

eredeti sorrendet:  így a mátrix-iteráció "szétesik"  db. 

 

alakú skalár iterációra, ezek viszont 1-hez tartanak, hiszen a Newton-módszer  egyenletre történő 

alkalmazásának felelnek meg, ami egyébként Héron módszere! 

Megjegyzés: i) a kapott  unitér (valós esetben ortogonális) mátrix egyúttal a 2-es normában is optimális, a 

hiba ekkor  

ii) Egy rokon feladatban, az ortogonális Prokrüsztész problémában adott  (téglalap alakú, valós, teljes 

oszloprangú) mátrixokhoz keresünk olyan  ortogonális mátrixot, amely az  normát 

minimalizálja. Ennek a megoldása az  mátrix polárfelbontásában szereplő ortogonális mátrix, más szóval, 

ha  ahol  ortogonális,  pozitív definit, akkor minden ortogonális -ra 

 

Ez a klasszikus faktoranalízis alapfeladata. 

3.4. 3.4 Adott rangú közelítés 
 

 Közelítés adott rangú mátrixokkal. Legyen  olyan rangú téglalap alakú mátrix, amelyre az oszlopok 

száma rel, a mátrix rangjával egyenlő, és legyen  Keressük a legfeljebb  rangú mátrixok  

halmazából (a Frobenius normában) a legközelebbi mátrixot. Az ortogonális közelítéshez hasonlóan itt is a 

szinguláris felbontás adja a megoldást: ha ez  akkor legyen -nek az a 

módosítása, ahol a főátlóban a -ik elemtől kezdve 0 áll. Ekkor 

 

Megjegyzés: a 2-es normában ugyanez a mátrix az optimális, a hiba ekkor  

3.5. 3.5 Normális közelítés 
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 A legjobb normális közelítésre nincsenek a fentiekhez hasonló "kész" képleteink, van azonban néhány 

fontos és érdekes eredmény. Például, bár a normális mátrixok nem alkotnak alteret, de egy Pitagorasz-szerű tétel 

érvényes. 

3.3. TételHa  akkor 

 

Bizonyítás. Bevezetve a 

 

és a 

 

jelöléseket, a bizonyítandó állítás mint látni fogjuk az 

 

alakot ölti. Legyen  tetszőleges normális mátrix,  természetesen komplex is lehet. Ekkor 

 

a Frobenius norma unitér invarianciája miatt. Mivel adott  mátrixra a 

 

feladat megoldása nyilvánvalóan  a fenti egyenlőségben (egyelőre rögzített  mellett) ben 

minimalizálhatunk, így 

 

Ha most nem csak -ben, hanem -ban is (azaz: -ben) minimalizálunk, akkor innen 

 következik.  

Megjegyzés: Ismeretes, hogy egy mátrix akkor és csak akkor diagonalizálható unitér (ortogonális) 

hasonlósággal, ha normális. (Gondoljunk a valós szimmetrikus mátrixokra, mint speciális normális mátrixokra 

alkalmazott Jacobi-féle "forgatásokra".) Tehát, ha  nem normális, akkor az  transzformációval 

nem "vihető be" minden elem a főátlóba éppen ezt jelzi a  mennyiség, amely ilyenkor nem éri el az 

-et, lévén  pozitív. 

Persze, es mátrixokra mindez pontosan kiszámítható: ha  akkor  így a 

Pitagorasz tétel szerint  

3.5.1. Feladat Lássuk be es komplex felső háromszögmátrixokra ezt az állítást! 

A (felső) háromszög alak egyébként a Schur-felbontásnak és az unitér invarianciának köszönhetően mindig 

feltehető. Mivel egy ilyen mátrix pontosan akkor normális, ha diagonális, bevezethetjük a következő (Henricitől 

származó) definíciót. 
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3.4. Definícióegy  felső háromszögmátrixra legyen 

 

a normalitástól való eltérés, az ún. "departure from normality". 

Vegyük észre, hogy e definíció ekvivalens a 

 

képlettel, amely általános mátrixokra is értelmes. Kérdés: hogy függ e mennyiségtől a  távolság? Igaz a 

következő kétoldali becslés. 

3.5. Tétel 

 

Látható, hogy n=2 esetén mindkét oldal pontos (az előző feladat éppen ezt fogalmazza meg), általában azonban 

egy intervallumot kapunk a normális mátrixoktól vett távolságra, amely mindenesetre finomítja a triviális 

 

becslést. Érdekességként megjegyezzük, hogy a tétel bal oldalán levő becslés egy unitér mátrixok negyedfokú 

polinomjával kapcsolatos egyenlőtlenségből fakad [{László}(1991)], míg a jobb oldali korláthoz szükség van S. 

Friedland [{Friedland}(2002)] alábbi tételére: 

3.6. Tételminden komplex felső háromszögmátrix (a főátló alatti rész alkalmas kitöltésével) kiegészíthető 

normálissá. 

Itt lényeges a komplex jelző, hiszen valós mátrixokra ez triviális! 

3.6. 3.6 Barrlund módszere 
 

A normális mátrixokkal történő approximáció illusztrálására bemutatjuk A. Barrlund eljárását, amellyel pl. n=3 

mellett a  felső korlátot ra javította egy szellemesen megadott lineáris programozási feladat 

megoldásával! 

Keressük a 

 

egyenlőtlenségben  minimális értékét! (Egy ideig  volt a sejtés.) Barrlund ötlete: adott  négyzetes 

mátrixhoz vegyünk néhány konkrét  normális mátrixot, ezekre nyilván  és alkalmas 

változókat bevezetve oldjuk meg a kapott lineáris programozási feladatot. A segédmátrixok jó választásával a 

sejtésnél erősebb becslést kaphatunk. 

Schur felbontási tétele miatt (mint említettük,) feltehető, hogy 

 

felső háromszög, az  sajátértékekkel. 
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i) Az első segédmátrix konstrukciója. Legyen 

 

és egészítsük ki ezt Friedland tétele alapján normálissá! Ha az eredmény 

 

és belátható, hogy 

 

ii) A második segédmátrix konstrukciója. Legyen 

 

Normálissá kiegészítve: 

 

ahol  Itt (a es eset alapján) könnyebben látható, hogy 

 

Bevezetve az 

 

jelöléseket, a fentiek alapján azt kapjuk, hogy 

 

Hozzávéve ezekhez a nyilvánvaló 

 

feltételeket, re minimalizálunk! (Ez az lineáris programozási feladat könnyen megoldható pl. a MATLAB 

függvényének az aktivizálásával.) Az optimális megoldás ugyan nem egyértelmű: 

 

de maga az optimum igen:  tehát  ami jobb (kisebb) 2/3-nál! Öszefoglalva azt 

kaptuk, hogy  esetén 
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Illusztrációként tekintsük az alábbi mátrixot. 

3.7. PéldaBelátható, hogy az 

 

mátrixot legjobban közelítő normális mátrix pl. 

 

(Ez nem egyértelmű: a bal alsó elem lehet  ahol ) A Henrici-féle eltérés négyzete  

ennek a 2/3-része, azaz 72 egy felső korlát a távolság négyzetére az eredeti becslés szerint:  A 

javítás szerint a 108-as érték az 5/8-részére leszorítható, azaz a 72-es szám 67.5-re. A valóságban pedig: 

 

Ami az alsó korlátot illeti, ez a tétel szerint  

Megjegyzés: a dep függvénnyel kapcsolatos egyenlőtlenség szintén [{Friedland}(2002)] tételének a 

felhasználásával finomítható [{László}(1991)]. Ha az  felső háromszögmátrixot szétszedjük diagonálisokra a 

MATLAB-ban is használt módon: 

 

akkor igaz a következő tétel: 

 

Ebből azonnal következnek az egyszerűbb becslések, hiszen 

 

Érdemes összevetni  esetén az 

 

becslések közül a jobboldalit a Barrlund-féle 

 

javítással, figyelembe véve, hogy )! 

Megemlítjük még (bizonyítás nélkül) az optimalitás elsőrendű szükséges feltételét: 

3.8. TételLegyen  az  mátrixhoz legközelebbi normális mátrix. Akkor létezik olyan Hermitikus  

mátrix, amelyre 
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3.6.1. Feladat Lássuk be ez alapján a Pitagorász tételt, más szóval mutassuk meg, hogy  és  

merőlegesek! 

Végül még egy feladat a normális mátrixokról, amely ugyan nem az approximációról szól, de önmagában is 

érdekes (megtalálható az Elemente der Mathematik folyóiratban). 

3.6.2. Feladat Legyen  valós nemszimmetrikus normális mátrix. Akkor 

 

sajátvektora nak! 

3.7. 3.7 RAS módszer 
 

Végül egy az előzőktől kissé eltérő közelítést, egy mátrix-skálázási módszert vizsgálunk. (Ezt kialakulása után 

nem sokkal az egykori Országos Tervhivatalban is használták tervezési célokra.) Annyiban hasonlít a 

legközelebbi ortogonális mátrix meghatározásának a problémájához, hogy itt is szépen látható az elméleti és az 

iterációs megoldás ekvivalenciája. 

Legyen adott az edrendű pozitív elemű  mátrix, és a  pozitív elemű vektorok. Tegyük fel, 

hogy 

 

Olyan val megegyező méretű  mátrixot keresünk, amely teljesíti az 

 

feltételeket, azaz, amelynek a sor- és oszlopösszegei adottak, és minimális a "meglepetés", amelyet az ról 

az re történő áttérés okoz. Ennek mérésére az 

 

célfüggvényt használjuk, amelyre különféle elnevezések érvényesek, pl. információnyereség, entrópia, I-

divergencia. Azért is elüt az előzőktől, mert ez szorosabb értelemben nem távolság, még negatív is lehet, de pl. 

 esetén eltűnik. 

Megjegyzés: a feltételek enyhíthetők: pozitívitás helyett nemnegatívitás is elég, ha a célfüggvényben kizárjuk az 

 elemeket. Továbbá téglalap alakú mátrixra is működik a módszer. 

i) Elméleti megközelítésként írjuk fel a Lagrange függvényt: 

 

Az  változó szerinti derivált eltűnéséből 

 

amit átrendezve 
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Tehát új változók bevezetésével az 

 

tömör képletet kapjuk, ahol  és  diagonális mátrixok. (Az elnevezés is ebből a jelölésből fakad.) 

ii) Gyakorlati eljárásként az  mátrixból kiindulva hajtsuk végre azt az iterációt, amelynek során 

egyszer a sorokat, egyszer az oszlopokat "adjusztáljuk" a következőképpen: kiszámítjuk a sorösszegeket, a 

kapott számokkal leosztjuk a sorokat (ekkor a sorösszegek 1-ek!), majd felszorozzuk őket a megadott értékre. 

Hasonlóan járunk el az oszlopokkal. Mindez MATLAB-ban egyszerűen elvégezhető (akár ciklusok nélkül, csak 

mátrixszorzásokkal). Az eredmény ugyanúgy  lesz. 

3.7.1. Feladat Írjuk meg a ii)-nek megfelelő programot! 

Befejezésül megoldjuk ugyanezt a feladatot egy "szabályos" normával: 

 

A normát célszerű négyzetre emelni (és az 1/2 szorzóval ellátni). Ekkor a Lagrange függvény 

 

Az  szerinti derivált:  A feltételeket figyelembe véve: 

 

ill. 

 

adódik. Az elsőből t, a másodikból t kifejezve és behelyettesítve az re kapott képletbe: 

 

Szerencsére a  tényező az előző egyenlőségek bármelyikéből kinyerhető: 

 

Összefoglalva kapjuk: 

 

4. 4 Majorizáció 

 

Először legyenek  és  olyan valós  dimenziós vektorok, amelyeknek a koordinátái monoton csökkenőleg 

vannak rendezve, pl. az  vektorra nézve: 

 

4.1. Definíció Azt mondjuk, hogy  majorizálja -t, jelben:  vagy  ha 
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A végleges definícióhoz pedig tegyük hozzá, hogy e vektoroknak nem kell eleve rendezettnek lenniük, csak azt 

kívánjuk meg, hogy rendezés után teljesüljenek rájuk a fentiek. 

Észrevételek. Ha  ahol  a csupa 1-ből álló vektor, akkor szükségképpen  Szintén könnyen 

látható, hogy  esetén  

Érdekes jellemzés adható a duplán sztochasztikus mátrixokkal. Ezek nemnegatívak, és minden sorösszegük és 

oszlopösszegük 1. A továbbiakban -vel jelöljük őket. 

4.2. TételHa  ahol  akkor  

Bizonyítás. Először is rendezzük csökkenőleg az  vektorokat. Legyen  adott index. Akkor 

 

ahol 

 

Fennáll: 

 

Itt az utolsó sorbeli szumma tagonként nempozitív. (A  és  esetek jóval egyszerűbben 

bizonyíthatók.)  

Tételünk bizonyos értelemben meg is fordítható: 

4.3. TételHa egy valós, négyzetes  mátrix mellett  akkor  

A bizonyítás különféle  vektorok választásával történik. Legyen  ahol  a fent említett vektor, 

akkor  tehát az észrevétel szerint  Ez azt jelenti, hogy  sorirányban sztochasztikus (a 

sorösszegek 1-gyel egyenlők). Másodszor legyen  egy koordinátavektor (a -ik elem 1, a 

többi 0). A  relációból egyrészt  következik, tehát  oszlopirányban is sztochasztikus, 

másrészt (a második, a minimumokra vonatkozó észrevétel miatt)  elemei nemnegatívak.  

Még teljesebbé teszi a duplán sztochasztikus mátrixokkal történő jellemzést a következő tétel. 

4.4. TételKét azonos dimenziójú  és  valós vektorra  pontosan akkor teljesül, ha 
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Ezt nem bizonyítjuk, de megjegyezzük, hogy az elégségességet az előzőkből már tudjuk. E tételt Birkhoff 

klasszikus tételével (amely szerint a duplán sztochasztikus mátrixok összessége a permutációmátrixok konvex 

burka) kombinálva azt kapjuk, hogy adott  esetén azon -ok összessége, amelyekre  előáll az  

vektor koordinátáinak összes lehetséges permutációjával kapott vektorok halmazának konvex burkaként. 

4.5. PéldaHa  ortogonális/unitér, akkor  nyilvánvalóan duplán sztochasztikus. Felmerül a 

kérdés, vajon ez fordítva is igaz? A válasz nemleges, amint az alábbi példa mutatja: 

 

4.1. 4.1 Két alkalmazás mátrixokra 
 

Első alkalmazásként belátjuk a következö állítást. 

4.6. TételLegyen  Hermitikus mátrix a  főátlóval és  sajátértékekkel. Akkor  

Bizonyítás. A  és  mennyiségeket tehát vektorokként fogjuk fel. Ez  esetében nem is probléma: adott a 

természetes sorrend, a sajátértékeket viszont rendezhetjük csökkenőleg (bár tudjuk, a majorizáció szempontjából 

ez nem is lényeges). 

Írjuk fel az  sajátfelbontást (kanonikus alakot), és tekintsük ennek a főátlóját, mint oszlopvektort. A 

bal oldal nyilván  lesz, a jobb oldalon pedig az ik koordináta 

 

Ezek szerint  ahol  alakú, azaz duplán sztochasztikus, így az alaptételünkre hivatkozva 

kész vagyunk.  

Eszerint pl. nincs olyan as Hermitikus mátrix, melynek a sajátértékei az 1, 4, 5 számok, míg a 

főátlójában (valamilyen sorrendben) a 2, 2, 6 számok állnának holott e számhármasok összege azonos, tehát a 

jól ismert  szükséges feltétel teljesül. 

Második alkalmazásunkban már két mátrix szerepel. 

4.7. TételLegyenek  szimmetrikus mátrixok,  és jelöljük a sajátértékeik (csökkenőleg 

rendezett) vektorát -val. Akkor  

Bizonyítás [{Kato}(1966)] Vezessük be a  mátrixsereget, amelynek speciális 

esetei  és  Írjuk fel ezen -ekre a sajátértékek és sajátvektorok közötti összefüggést: 

 ahol a  sajátvektorok ortonormáltak. Deriváljuk ezt az 

összefüggést, ez véges sok ponttól eltekintve megtehető: 

 

Itt  Skalárisan szorozva az egyenlőséget -szel, a második tag a definíció következtében 

eltűnik, és 

 

azaz 
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adódik. Integráljuk ezt 0-tól 1-ig, az eredmény: 

 

Ezek után legyen a  mátrix Jordan-féle kanonikus alakja  és vezessük be a  

szintén ortonormált rendszert. Ezzel 

 

ami a (véges) szumma és az integrál felcserélésével valóban 

 

alakba írható, ahol  duplán sztochasztikus.  

Szavakban megfogalmazva: szimmetrikus mátrixok különbségének a sajátértékei majorizálják a mátrixok 

(rendezett) sajátértékeinek a különbségét. Így is szép geometriai jellemzést kaphatunk (az említett konvex 

burokra gondolva), azonban szeretnénk inkább számszerűsíteni a kapott eredményeket. Ezért bevezetjük a 

Schur-konvexitás fogalmát. 

4.2. 4.2 Schur-konvexitás 
 

Schur-konvexnek, vagy röviden S-konvexnek nevezünk egy  függvényt valamely  halmazon, 

ha 

 

Két fontos speciális eset ismert: 

• ha a függvény egyrészt szimmetrikus (nem függ a koordináták sorrendjétől), másrészt a hagyományos 

értelemben konvex, 

• ha  egy intervallumon értelmezett konvex valós függvény, és  (az ilyen  

szeparábilis). 

Az utóbbi állítást kombinálhatjuk a két előző, sajátértékekkel kapcsolatos tétellel. Mivel a  valós 

függvény konvex minden  mellett, az első tétel alapján 

 

míg a második tételből 
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Ennek a  esetén kapott speciális esete Hoffman-Wielandt tétele. A szerzők egyébként azt is megmutatták, 

hogy ez a szimmetrikus/Hermitikus  mátrixokról normálisokra is kiterjeszthető miközben  

nem feltétlenül lesz normális! 

Érdemes meggondolni azt az esetet, amikor az  mátrix  diagonálisa. Ekkor az a kérdés, hogyan változnak a 

 mátrix sajátértékei az  mátrix sajátértékeihez képest. (Ekkor t az  diagonális mátrix 

perturbációként foghatjuk fel, miközben .) 

Ez a feladat viszont ismerős: a szimmetrikus mátrixok sajátértékproblémájának az iteratív megoldására, a Jacobi 

módszerre emlékeztet. Amikor az eljárást abbahagyjuk, a főátlón kívüli elemek még nem teljesen tűntek el. 

Tegyük fel, hogy  Gersgorin-körei már diszjunktak, így van értelme az -ik sajátértékről beszélni. Ekkor  

sajátértékeinek az  sajátértékeitől való eltérését többféleképpen is becsülhetjük. 

A Hoffman-Wielandt tétellel  és  mellett; a Gersgorin-tétellel, ami szerint 

 

vagy a következő tételel, amely a hiba lényeges nagyságrendi javítását adja. Ezt mivel nem kötődik a 

majorizációhoz külön szakaszban fogalmazzuk meg. 

4.3. 4.3 Majdnem diagonális mátrixok 
 

4.8. TételTegyük fel, hogy az  mátrix főátlóbeli elemei különbözők, a Gersgorin-körök diszjunktak, 

és a főátlón kívüli elemek kicsinyek: 

 

Akkor a  sajátértékekre fennáll, hogy 

 

Bizonyítás. Az általánosság megcsorbítása nélkül feltehetjük:  Definíció szerint  

Vezessük be az 

 

jelöléseket és a 

 

helyettesítést. Ekkor az utolsó sorból és az utolsó oszlopból kiemelve -t, a determináns továbbra is 0 marad. 

Most írjunk  helyére 0-t, aminek következtében nemnulla elemek csak a determináns főátlójában, valamint az 

utolsó sorban és oszlopban maradnak. Például  esetén 

 

Ezt már a Schur-komplemenst használva ki tudjuk számítani. Egyszerűsített jelöléssel 
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amiből felhasználva, hogy  a feltétel miatt 

 

adódik, ahol 

 

Tehát a keresett -ra a 

 

előállítást kapjuk, amiből 

 

ez pedig tekintettel az elhanyagolásokra megfelel a tételbeli képletnek.  

4.9. Példa  A tétel szerint a 2-höz közeli sajátértékre 

 

Vizsgáljuk meg a  hiba nagyságrendjét! A pontos sajátérték 

 

Sorba fejtve  körül: 

 

tehát a  hibára et kapunk, ami még jobb is a tétel által ígértnél természetesen csak a 

nagyon speciális eset miatt. 

4.4. 4.4 Geometriai alkalmazások 
 

A mátrixokkal kapcsolatos vizsgálatok után után nézzünk néhány geometriai alkalmazást. Tetszőleges 

háromszög csökkenőleg rendezett  szögeire fennáll: 

 

Mivel a  függvény konkáv a  intervallumon, kapjuk: 

 

A  mellett a  ill. az  függvényekből is kiindulhatunk az utóbbi esetben a szögek sinusainak a 

szorzatára kapunk alsó és felső korlátot. Továbbá, általános háromszög helyett tekinthetünk speciálisakat, pl. 

hegyesszögű, ill. tompaszögűeket, ezzel újabb egyenlőtlenségekre tehetünk szert. 
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Hegyesszögű háromszögekre ugyanis a jobb oldal: 

 

tompaszögűekre pedig a bal oldal pontosítható: 

 

4.4.1. Feladat Írjuk fel az ezekből fakadó állításokat! Milyen becsléseket adhatunk továbbá a  

összegre? 

Egy, a háromszög oldalaira felírható egyenlőtlenség bevezetéseként vegyük észre, hogy bármely pozitív 

 számhármasra 

 

Tegyük most fel, hogy e számok egy háromszög oldalait alkotják. Ekkor a jobb oldali " " korlát -re javítható, 

ha pedig tompaszögű a háromszög, akkor -ra. A magyarázat majorizációval: az  

számtani közép és  félkerület bevezetésével minden háromszög oldalaira felírható az, 

hogy 

 

míg tompaszögű háromszögek esetén: 

 

(A bal oldali relációk bármely pozitív  számhármasra igazak.) 

4.4.2. Feladat Lássuk be, hogy az 

 

függvény S-konvex, és vezessük le az ebből fakadó egyenlőtlenségeket! 

A [{Marshall}(1979)] könyvben még sok hasonló érdekes geometriai alkalmazás található. 

Végül ejtsünk néhány szót a majorizáció jellemzésében fontos szerepet játszó duplán sztochasztikus mátrixokkal 

kapcsolatos híres tételről, amely van der Waerden-sejtés néven vált ismertté. Szükségünk lesz a permanens 

fogalmára. Ez négyzetes mátrixok determinánsával rokon, de itt nincsenek a kifejtésben előjelek, pontosabban 

mindegyik +1. Például az -edrendű, csupa -ből álló DST mátrix permanense  

A sejtés (ill. most már tétel!) arról szólt, hogy duplán sztochasztikus mátrixok permanensének a minimuma 

éppen a fenti érték. Megjegyezzük, hogy egy ideig Gyires Béla debreceni professzor tartotta a legjobb ezzel 

kapcsolatos eredményt. 

5. 5 Nemnegatív polinomok mint négyzetösszegek 

 

Egyváltozós valós nemnegatív polinomok előállíthatók két polinom négyzetösszegeként. Ez a klasszikus 
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azonosság felhasználásával indukcióval bizonyítható. Azonban, ha a változók száma nő, a helyzet megváltozik: 

van olyan nemnegatív polinom, amely nem állítható elő polinomok négyzetösszegeként, az angolból vett 

rövidítéssel: nem sos (sum of squares). A leghíresebb ilyen polinom Motzkin nevéhez fűződik, ez egy homogén 

hatodfokú forma: 

 

A nemnegatívitáshoz alkalmazzuk a számtani-mértani közepek közti egyenlőtlenséget az { } 

hármasra. Az előállíthatatlansághoz pedig írjuk fel -et tagonként: 

 

 

 

 

 

 

 

Tegyük fel, hogy  és rendezzük az egyes  polinomokat is a fentihez 

hasonló háromszög alakba [{Reznick}(1991)]: 

 

 

 

 

Mivel  együtthatója ben 0, a beli  is nulla, azaz  minden ra. Ezután 

nézzük  együtthatóját, ez  Mivel a beli együtthatója ennek is 0, továbbá 

 szükségképpen  minden ra. Továbbhaladva az  élen,  együtthatóinak elemzéséből 

 adódik, ahonnan  miatt  következik. Hasonlóan kapjuk  és 

 vizsgálatával, hogy fennáll  Összefoglalva: 

 

Itt azonban a jobb oldalon  csak egyféleképp állítható elő, így 

 

ami lehetetlen. 

Tudunk-e az egyváltozós esethez hasonló állítást más, általános családra megfogalmazni? Igen, mégpedig a 

homogén másodfokú formákra tetszőleges számú változó mellett. Ez a lineáris algebra bevezető kurzusából 
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ismert: ha  pozitív szemidefinit kvadratikus alak, akkor az  mátrix 

spektrálfelbontását felhasználva 

 

ahol a  számok nemnegatívak, és az k az  változó lineáris függvényei. 

Kiderült, hogy e két polinomcsaládon kívül csak egyetlen "jó" eset létezik. Az állítás megfogalmazásához 

vezessük be a következő jelöléseket. Először is célszerű a vizsgált polinomok homogenizált alakját tekinteni, 

azaz, ha  foka  akkor minden tag fokát "kiegészítjük" re egy új, edik változó 

bevezetésével. 

Ez természetesen formálisan is megadható, speciálisan egy változó esetén a edfokú  polinomhoz az 

 kétváltozós polinomot rendeljük (például az  polinomhoz az  

polinomot). Van értelme a dehomogenizálásnak is, ekkor valamely változót valamilyen értéken (gyakran 

en) rögzítjük. 

Jelölje  az n változós homogén edfokú nemnegatív formákat,  ennek azt a részét, amelynek 

elemei felírhatók négyzetösszegként (azaz sos polinomok),  pedig a fennmaradó részt: 

 

Ekkor a fentiek szerint  

5.1. Tétel(Hilbert): Azon  párok, amelyekre  üres, azaz minden nemnegatív változós edfokú 

forma egyúttal sos, a következők: 

•  tetszőleges páros, 

•  tetszőleges, 

•  

Megjegyzés: Ha nem ragaszkodunk a homogenizáláshoz, akkor az első esetben  (ez tehát az egyváltozós 

eset!), a harmadiknál pedig  veendő. 

Hilbert 1900-ban (híres feladatai között) azt is felvetette, vajon minden nemnegatív  polinom (forma) 

felírható-e racionális függvények négyzetösszegeként? Erre Artin adott igenlő választ 1927-ben. Például a 

Motzkin-forma esetén két ilyen előállítás is létezik: 

 

és 

 

Megjegyezzük, hogy Motzkin formája speciális esete az alábbi 

 

beli formának, amely hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. 
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Még egy szép példát említünk: Anneli Lax és Peter Lax [{Lax-Lax}(1978)] szerint 

 

5.1. 5.1 A Gram mátrix módszer 
 

Nézzük meg, milyen konstruktív módszerrel bizonyítható a négyzetösszegre hozhatóság. Tekintsük Pablo 

Parrilo példáját, legyen 

 

Bevezetve az új 

 

változókat, olyan pozitív szemidefinit  mátrixot keresünk, amelyre 

 

Az  más szóval  azonosságnak köszönhetően van egy  szabad paraméterünk, 

ezzel 

 

Legyen pl.  ekkor a mátrixunk psd lesz, és felbonthatjuk 

 

alakban, amelyből látható, hogy 

 

Ez az ún. Gram mátrix módszer eléggé szemléletes, azonban nagyobb méreteknél szükség lehet a számítások 

automatizálására. Erre szolgál a következő szakaszban tárgyalandó szemidefinit programozás, azonban 

előzetesen még megemlítünk néhány feladatot e területről. 

5.2. 5.2 További példák 
 

Szimmetrikus mátrix diszkriminánsának a vizsgálata. Mátrix diszkriminánsát karakterisztikus polinomjának 

diszkriminánsaként értelmezzük. Ez utóbbi eltekintve egy szorzótól, ami főpolinom esetén 1 a polinom 

különböző gyökei különbségeinek a szorzata: 
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Nyilvánvaló tehát, hogy valós gyökök esetén a diszkrimináns nemnegatív. Érdekes kérdés, vajon a mátrix 

elemeinek milyen függvénye ez? Mivel a diszkrimináns a Vandermonde-determináns négyzete, ezt det

ként fogjuk fel, és a Newton-Waring formulákat alkalmazzuk. Az eredmény: 

 

ahol  nemnegatív polinom. Kiderül, hogy az így kapott  sos, azaz négyzetösszeg lesz! 

Vizsgáljuk meg a másodrendű  valós szimmetrikus mátrixokat ebből a szempontból! A karakterisztikus 

polinom:  és a diszkrimináns:  

valóban sos. 

A harmadrendű mátrixok vizsgálata meglehetősen régen kezdődött (az első e témával kapcsolatos értekezés még 

az 1848-as szabadságharcot megelőző évekből származik)! Az egzisztencián túlmenően persze az is kérdés, 

hány taggal írható fel a diszkrimináns. 

A már említett Parrilo jó másfél évszázad után immár numerikusan közelítette meg a kérdést és visszakapta a 

már ismert eredményt, Kummer hét tagú négyzetösszegét. Végül Lax Péter 2009-es előadásától inspirálva 

Domokos Mátyás [{Domokos}(2011)] bizonyította, hogy a szimmetrikus, zéró nyomú mátrixok diszkriminánsa 

5 tag négyzetével igen, de négy tag négyzetével már nem írható fel. 

Az alábbi Maple programrészletben Dis jelenti az 

 

mátrix diszkriminánsát (amely 123 tagból áll, nem is írjuk fel), DisParr a Parrilo (és Kummer) szerinti 7 tagú 

összeget, ill. DisDom a Domokos-féle öttagú előállítást. Az utolsó sor mutatja, hogy az  feltétel 

mellett a két sos előállítás valóban megegyezik: 

 

> with(linalg); 

> A := matrix([[a, b, d], [b, c, e], [d, e, f]]); 

> p := charpoly(A, x); 

> Dis := discrim(p, x); 

> f1 := f*e^2+b^2*c+a*d^2-c*f^2-a*c^2-a^2*f 

       -c*e^2-a*b^2-f*d^2+c^2*f+a^2*c+a*f^2; 

> f2 := 2*d^3-d*e^2-b^2*d-2*d*c^2+2*d*c*f-b*e*f 

       +2*b*c*e-2*a*d*f-a*b*e+2*a*c*d; 

> f3 := 2*e^3-e*b^2-d^2*e-2*e*a^2+2*e*a*c-d*b*c 

       +2*d*a*b-2*f*e*c-f*d*b+2*f*a*e; 

> f4 := 2*b^3-b*d^2-e^2*b-2*b*f^2+2*b*f*a-a*d*e 

       +2*f*d*e-2*c*b*a-c*d*e+2*c*f*b; 

> f5 := e^2*b-c*d*e-b*d^2+a*d*e; 

> f6 := b^2*d-a*b*e-d*e^2+b*e*f; 

> f7 := d^2*e-f*d*b-e*b^2+d*b*c; 

> DisParr := f1^2+f2^2+f3^2+f4^2+15*(f5^2+f6^2+f7^2); 

> normal(Dis-DisParr); 

                         0 

> F1 := e^2*b-c*d*e-b*d^2+a*d*e; 

> F2 := 2*a^3+3*a^2*c-3*a*c^2-a*b^2+2*a*d^2 

       -a*e^2-2*c^3+b^2*c+d^2*c-2*c*e^2; 

> F3 := 4*a^2*b+10*c*b*a+3*a*d*e+4*c^2*b 

       +3*c*d*e-2*b^3+b*d^2+e^2*b; 

> F4 := a^2*d+a*c*d+3*a*b*e-2*d*c^2+3*b*c*e 

       -2*b^2*d+d^3+d*e^2; 

> F5 := 2*e*a^2-e*a*c-3*d*a*b-c^2*e-3*d*b*c 

       +2*e*b^2-d^2*e-e^3; 

> DisDom := 27*F1^2+F2^2+F3^2+4*F4^2+4*F5^2; 

> normal(subs(f = -a-c, DisParr-DisDom)); 

                        0 
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Végül egy jól ismert feladatra alkalmazzuk a Gram mátrix módszert, ez egyúttal át is vezet bennünket a 

szemidefinit programozás világába. 

A számtani-mértani egyenlőtlenség n=4 mellett. 

Az eredeti 

 

egyenlőtlenséget először át kell írnunk polinom alakra. Az egyik lehetőség a negyedik hatványra emelés, itt 

azonban a változók nemnegatívitásának a biztosítása további nehézséget jelent. A másik módszer az  

megfeleltetéssel az 

 

alakot adja. A változók negatívitása itt nem okoz gondot. Ha van köztük nulla, akkor az egyenlőtlenség triviális. 

Páros számú negatív változó esetén a szorzat pozitív, így áttérhetünk az abszolút értékekre, végül páratlan sok 

negatív változó esetén a szorzat negatív, tehát az egyenlőtlenség annál inkább igaz. 

A Gram módszer alkalmazásához vezessük be a másodfokú tagok 

 

vektorát. Most is össze kell gyűjtenünk az ezek között fennálló lineáris összefüggéseket, amelyek a következők: 

 

valamint a vegyes szorzatokat jellemző további 

 

egyenlőségek. Ezek idáig 6+2=8 szabad paramétert jelentenek, de van még 12 db.  azaz 

 típusú összefüggés is. Látható, hogy ennyi paraméter ügyes megválasztása nem 

várható el a felhasználótól, ezt a feladatot már egy jól működő, hatékony programra kell bíznunk. 

6. 6 Szemidefinit programozás 

 

Kezdjük a primál és a duál szemidefinit programozási feladat felírásával: 

 

Itt  és az k valós szimmetrikus edrendű mátrixok,  adott, míg az  primál mátrix, az  

duál (slack) mátrix és az  vektor alkotják a megoldást; 

 

jelöli az  és  szimmetrikus mátrixok skalárszorzatát, végül  a szemidefinit (Loewner-féle) rendezés 

jelölésére szolgál:  akkor és csak akkor, ha  pozitív szemidefinit (ekkor  is írható). 

Rögtön feltűnik, hogy a feltételek nemlineárisak. Érthető tehát, hogy amíg a lineáris programozás (LP) 

megoldására csak a szimplex módszer létezett, addig szóba sem jöhetett hasonló eljárás a szemidefinit 
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programozási (SDP) feladatra. Mihelyt azonban felfedezték a belső pontos (interior point) módszereket, az 

utóbbi terület is ugrásszerű fejlődésnek indult. 

Igen alapos monográfia e témában Boyd és Vandenberghe könyve [{Boyd}(2009)], amely a kiadó engedélyével 

a világhálón is elérhető. 

Az elméleti alapokat csak röviden tárgyaljuk, de pl. a gyenge dualitás (weak duality) tétele alapvető, emlékeztet 

a lineáris programozás megfelelő tételére, ezt nem hagyjuk el. 

6.1. TételA primál célfüggvény értéke legalább akkora, mint a duál célfüggvény értéke bármely megengedett 

megoldás esetén. 

Bizonyítás: A fenti jelölésekkel 

 

Itt az első tag nemnegatív (ld. a feladatot), míg a második éppen a duál célfüggvény: 

 

tehát összefoglalva: 

 

és itt pontosan akkor áll egyenlőség, ha   

6.0.1. Feladat Lássuk be a bizonyításban használt nemnegatívitást, azt is megadva, hogy mikor lehet nulla a 

skalárszorzat, tehát, hogy psd  és  mátrixokra 

 

 

(Persze szimmetrikus mátrixok szorzata nem feltétlenül szimmetrikus, ami gondot is okozhat egyes belső pontos 

algoritmusokban.) Érdekes jellemzést ad a következő tétel. 

6.2. Tétel(Fejér) Ha egy szimmetrikus mátrixnak minden psd mátrixszal vett elemenkénti szorzata psd, akkor ő 

is psd. (Geometriailag: a psd mátrixok kúpja ön-duális.) 

Az erős dualitás (strong duality) itt "nehezebben" teljesül, mint a lineáris programozás esetén, de pl. ha mindkét 

feladatnak van pozitív definit megengedett megoldása (  és  ), akkor igen, ilyen esetben tehát az 

ún. duality gap eltűnik, 

 

Vagy, ha az egyiknek van pozitív definit megengedett megoldása (  vagy  ), és a megfelelő 

célfüggvényérték véges, akkor is azonos a két célfüggvény értéke. 

Az erős dualitás feltevésével tehát az optimalitás egy újabb feltételét kapjuk. Ez a három feltétel szolgál az 

ismert algoritmusok alapjául: 

•  

•  

•  
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Az első a primál, a második a duál megengedettségét, a harmadik pedig a komplementaritást (complementary 

slackness) jelenti. Vessük össze az ismeretlenek számát az egyenletekével: az  hármasban  

ismeretlen van, és az egyenletek száma ugyanennyi. Látható tehát, hogy az utolsó ( ) feltételben 

szereplő  egyenletre "égető" szükség van, fontos volt tehát az  skalár feltételt ra átírni. 

Még egy szót a komplementaritásról: mivel  és  felcserélhetők, szimultán diagonalizálhatók, emiatt 

rangjaik összege nem nagyobb nél:  Ha a két rang összege eléri et, akkor szigorú 

komplementaritásról (strict complementarity) beszélhetünk. Ez azonban erős dualitás mellett sem mindig 

teljesül, példáinknál érdemes lesz ellenőrizni. A szigorú komplementaritás formális alakja: 

 

Befejezve az elmélet elemeinek ismertetését dióhéjban, nézzük meg, milyen feladatok írhatók fel ebben a 

formában! Ezek az SDP-reprezentálható feladatok meglepő bőséget mutatnak. Kezdjük a sajátérték-

optimalizálással, amely a nemnegatív polinomok négyzetösszegre hozásának az eszköze is lehet. 

6.1. 6.1 Sajátérték-optimalizálás 
 

Egy szimmetrikus  mátrixra és  valós számra 

 

hasonlóan 

 

Az utóbbi alakot használjuk az sos reprezentáció meghatározásához, ekkor persze  egy mátrixsereg lesz. A 

minimális sajátérték mint a mátrixsereg paramétereinek a függvénye konkáv, így ennek a maximalizálása 

hatékonyan végezhető. 

Megjegyezzük, hogy a minimális sajátérték konkáv (ill. a maximális sajátérték konvex) jellege a sajátértékek 

Courant-Fischer féle variációs jellemzésének a következménye. Eszerint ugyanis pl. 

 

E feladat többféleképp is általánosítható: a legnagyobb (legkisebb) helyett az első  legnagyobb (legkisebb) 

sajátérték összege is optimalizálható; aztán a sajátértékek abszolút értékét is tudjuk kezelni, hiszen 

 

valamint pl. a (szokásos jelöléssel felírt)  általánosított sajátérték-feladat  megoldásaira 

 

6.2. 6.2 Norma-minimalizálás 
 

Legyen  valós mátrix,  pedig egy pozitív szám. Ekkor 

 

Az állítás bizonyításához elég garantálni a bal felső blokkhoz tartozó Schur-komplemens pozitív 

szemidefinitségét, ami a  azaz  relációval ekvivalens. Ez pedig azt jelenti, 

hogy minden  dimenziós  vektorra 
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így elég hivatkoznunk a 2-es indukált norma definíciójára. 

Megjegyzés: Ha a 2-es norma (vagy: operátor-norma) helyett a Frobenius normát használjuk, akkor nincs 

szükség SDP-re, hiszen a jól ismert Hilbert térbeli approximációról van szó! Konkrétan, ha 

 

egy (affin) mátrixsereg, ahol az k hez hasonló méretű mátrixok, akkor  normájának a 

minimalizálása nek az  mátrixok lineáris burkától (altértől!) vett távolságának a meghatározásával 

egyenértékű. Ekkor a skalárszorzat:  ahol a transzponálás lényeges, mert ezek a mátrixok 

nem feltétlenül szimmetrikusak! 

6.3. 6.3 Konvex kvadratikus egyenlőtlenség 
 

Ha egy nemlineáris programozási feladat feltételei között ilyen egyenlőtlenség szerepel, azt is "lefordíthatjuk" a 

duális feladatban található alakra: 

 

Több ilyen feltétel együttese is standard alakra hozható a mátrixméret növekedése árán. 

Nem soroljuk fel az összes lineáris mátrix-egyenlőtlenséget, de a lineáris programozás feladatáról jelentősége 

okán feltétlenül szót kell ejtenünk. 

6.4. 6.4 Lineáris programozás 
 

Alapvető észrevétel: használjunk diagonális mátrixokat. Állítás: 

 

Ez tehát egy duális SDP feladat, ahol a standard jelölésnek megfelelően  míg az SDP-beli  az 

LP-beli  mátrix ik sorából képzett diagonális mátrix. Látjuk tehát, hogy vektorok elemenkénti 

nemnegatívitását szimmetrikus mátrixok pozitív szemidefinitsége veszi át. Diagonális mátrixnál a két rendezés 

egybeesik: egy diagonális mátrix pontosan akkor pozitív szemidefinit, ha elemei nemnegatívak. 

Befejezve a szemidefinit programmal reprezentálható feladatok egy válogatásának a felsorolását, térjünk rá egy 

fontos speciális eset, az egyváltozós polinomok vizsgálatára. Megnézzük, hogy kezelhető párosfokú, pozitív 

főegyütthatójó elsőfokú polinom esetén a 

 négyzetösszegre hozás, 

 minimalizálás, 

 determináns-maximalizálás. 

6.5. 6.5 Előállítás SOS alakban 
 

Legyen  páros ( edfokú) főpolinom. (Feltehetjük, hogy  nemnegatív, de nem kell, ui. a program megadja 

azt a legkisebb számot, amellyel a konstans tagot növelve a polinom már nemnegatív, így sos lesz.) Helyezzük 

el a  vektorba a hatványfüggvényeket (az egyszerűség kedvéért nem homogenizálunk), és adjuk meg a  
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mátrixot úgy, hogy  teljesüljön. Ez sokféleképp megtehető, de mindig van pl. tridiagonális 

mátrix is e célra. Írjuk fel az összes, a kre fennálló  alakú összefüggést. A 

kvadratikus feltételeket lineárissá tehetjük a 

 

alakú ún. relaxálással, végül edikként az egységmátrixot is hozzávéve az  mátrixokhoz, a 

következő primálduál párt kapjuk: 

 

Legyen pl. 

 

Ennek a globális minimuma ben van, a minimum értéke 0; a másik két stacionáris pontja pedig 

 és  A program által igényelt adatok: a mátrixok mérete,  az "érdemi" feltételek száma 

 (de az egységmátrix ezt re növeli), a bázis  és 

 

A megoldás: 

 

Az optimális célfüggvény  tehát az erős dualitás teljesül. Ezt tudtuk is, hiszen pl. a 

primálnak könnyen találunk pozitív definit megengedett (feasible) megoldását, ilyen pl.  

amelyen a célfüggvény értéke  Az optimális nek  a rangja, nek pedig kettő, innen 

látható, hogy a szigorú komplementaritás is teljesül. Abból pedig, hogy  rangja kettő, következik, hogy e 

polinomot két polinom négyzetösszegeként írhatjuk fel: 

 

6.6. 6.6 Polinom minimuma 
 

Legyen ismét  páros ( edfokú) főpolinom, de célunk most nem a négyzetösszegre hozás, hanem a polinom 

minimumának a meghatározása. Ehhez a  feladatot átfogalmazzuk 

 

alakra. A polinom együtthatóit a  vektorban helyezzük el, az k speciális Hankel mátrixok lesznek: a 

főátlóra merőleges átlókban esekkel, és  azaz  a bal felső 1-estől eltekintve csupa 0. A 

polinom konstans tagját nem is kell megadnunk, hiszen éppen ennek a minimális értékét keressük. 

A fenti példa esetén adataink a következők:  
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A megoldás most szinte az előző fordítottja (  azonos az előző sel,  pedig az előző  háromszorosa): 

 

A közös célfüggvényérték 29 az  mátrix bal felső eleme, amint az az előző program ismeretében várható volt. 

A primál feladatot szavakban úgy is megfogalmazhatjuk, hogy elhelyezhetők-e a  polinom  együtthatói az 

 mátrixban (az  feltételek szerint) úgy, hogy e mátrix pozitív szemidefinit legyen? Ha igen, 

akkor mi az  célfüggvény minimuma? 

A válasz az első kérdésre az analízis alapjaiból jól ismert: párosfokú pozitív főegyütthatójú polinom minimuma 

véges, tehát  a bal felső elem növelése árán psd-vé tehető, és a legkisebb ilyen érték (esetünkben 29) valóban 

a polinom minimuma en. 

A duál feladat értelmezése matematikai szempontból jóval izgalmasabb. Az látható, hogy az  duál mátrix 

Hankel típusú, hiszen az k (és ) lineáris kombinációja. Mivel nek psd-nek kell lennie, visszajutunk 

a momentumok - ortogonális polinomok - Gauss-kvadratúra problémakörhöz. 

A momentumokat most vel jelölve, a súlyfüggvénnyel felírt Lebesgue integrál helyett az általánosabb 

 Lebesgue-Stieltjes integrált használva a duál célfüggvény alakja 

 

Tehát a duál feladatot úgy is felfoghatjuk, hogy az pontú Gauss kvadratúrák közül keressük azt, amelyre 

 maximális lesz. Persze elfajuló esetet kapunk (határértékben a  reláció gyakran megy át be,  

pedig be), itt is az optimalizálás során végül az optimális  mátrix pozitív szemidefinit lesz. 

6.7. 6.7 Determináns maximalizálás 
 

Az egyváltozós polinomokkal kapcsolatos feladatoknak van még egy olyan változata, ahol ismét a Hankel 

mátrixokba "botlunk". Tekintsük az előzőkhöz hasonló feladatot azzal a különbséggel, hogy most az  mátrix 

determinánsát akarjuk maximalizálni. 

Itt jegyezzük meg, hogy az ezzel kapcsolatos fogalmak (central path, analytic centre) kialakításában (akkor még 

az LP keretében) Sonnevend György, a Numerikus analízis tanszék egykori oktatója úttörő szerepet játszott. 

Bár a célfüggvény ekkor már nem lesz lineáris, de ha psd mátrixokra korlátozzuk magunkat , az 

 függvény még mindig konkáv marad. Az optimális  mátrix most általában pozitív definit 

lesz, hiszen psd mátrix determinánsa nulla volna. A meglepő állítás: ennek az nek az inverze Hankel 

mátrix! 

Erről bővebben a [{Parrilo}(2009)] lapon olvashatunk. A feladat (a) része azt kéri, határozzuk meg az 
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egyváltozós valós polinomhoz tartozó ún. centrális megoldást. Ismét a  monomiális 

(egytagú hatványokból álló) bázist véve, ha ragaszkodunk a tridiagonális jelleghez, a  mátrix a 

 

alakot ölti. A három feltétel-mátrix: 

 

Maximalizálva a  célfüggvényt, az  optimális értékeket kapjuk. 

Ezekkel az értékekkel az  mátrix karakterisztikus polinomja 

 tehát a maximális determináns értéke 4. Inverze 

 

valóban Hankel típusú. 

Összehasonlításképpen: a  vektorral adott  lineáris célfüggvényt maximalizálva 

 adódik, itt a determináns természetesen 0. Ez utóbbi standard SDP feladatnál  karakterisztikus 

polinomja  tehát  rangja 2. (A primál nek is 2 a rangja, tehát szigorú 

komplementaritás áll fenn.) 

7. 7 Szemidefinit programozás - a program 

 

Írjuk fel ismét a megoldandó egyenletrendszert, ezúttal az  és  mátrixokra vonatkozó egyenlőtlenségek 

nélkül! 

 

Ezek mint láttuk a primál és a duál megengedettségével, valamint a komplementaritással kapcsolatosak. A 

tárgyalás egyszerűsítése céljából be szokták vezetni az  mátrixok együttesét, az  mátrixot. Ekkor, ha az 

 és  mátrixokat is "vektorizáljuk", egyenletrendszerünk az alábbi tömör alakot öltheti: 

 

Az említett vektorizálás általános mátrixok esetén könnyű: pl. egymás alá építjük az oszlopokat. Ez a módszer 

téglalap alakúakra is működik, egy beli mátrixhoz egy beli vektort rendel. Most azonban 

szimmetrikusak a mátrixaink, és ezt feltétlenül figyelembe kell vennünk. Vehetnénk a mátrixnak pl. a főátló 

feletti részét (ízlés szerint rendezve), de van itt egy bökkenő: ez a megfeleltetés nem lenne (Frobenius-) 

normatartó, márpedig a norma, ill. a megfelelő skalárszorzat alapvető fontosságú. 
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Ezért a következő megfeleltetés terjedt el: a főátlóbeli elemeket változatlanul hagyva, a fölötte levőket 

vel szorozzuk. (Erre általában a svec jelölést használják, de mi maradunk a vec-nél, mert nem okoz zavart.) Az 

elemek sorrendjét a főátlóval párhuzamos átlók szabják meg, tehát pl. 

 

A fordított irányú hozzárendelés ennek alapján nyilvánvaló. 

7.1. Állításegy szimmetrikus  mátrixhoz rendelt  vektor 2-es normája azonos az  mátrix Frobenius 

normájával, sőt, ha  is szimmetrikus, akkor  és  hagyományos, euklideszi skalárszorzata 

egybeesik vel. 

Az algoritmus leírása előtt még egyenletrendszerünk harmadik elemét is átfogalmazzuk. Jelöljük vel a psd 

mátrixokra történő ortogonális vetítést, amely nem más, mint a legközelebbi psd mátrix. 

7.2. Állítás A pozitív szemidefinit  és  mátrixra akkor és csak akkor teljesül, hogy  ha 

 

Ezzel felírhatjuk egyenletrendszerünknek a programban használt végleges alakját: 

 

Mielőtt megadnánk a szemidefinit programozási feladat megoldására szolgáló MATLAB programot, röviden 

ismertetjük [{Yu} (2006)] cikke alapján az ebben használt váltakozó irányok módszerét, majd ennek egy 

módosítását. 

7.1. 7.1 Az algoritmus 
 

1. Válasszunk egy  kezdőhármast, ahol  és  psd mátrixok, miközben 

 és legyen  

2. Ha  akkor álljunk le, egyébként ugorjunk ra. 

3. Számítsuk ki a  "javítást" az 

 

lineáris egyenletrendszer megoldásaként, és ezzel legyen 

 

 

A  projekció MATLAB-ban könnyen megvalósítható: vesszük az illető psd mátrix Jordan felbontását, és a 

középső diagonális mátrixnak a pozitív részét. 

A fenti algoritmust az alábbi programban kissé módosítjuk. 
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1. Először is rögzítsük a  változót a megadott intervallum középpontjának, nek megfelelő értéken. 

2. Vezessük be a 3. alatti javítás képletében szereplő mátrixra az  a jobboldalra pedig az  jelölést ekkor az 

egyenletrendszer az 

 

alakot veszi fel. Írjuk hozzá utolsó ( ik) sorként az erős komplementaritási feltételt 

 alakban, és számítsuk ki a kapott túlhatározott lineáris egyenletrendszer általánosított 

megoldását! 

3. Vezessünk be egy  változót, amely a tapasztalat szerint jótékonyan hat az eljárás konvergenciájára (ezt a  

számot a vetítő operátornál is használjuk). 

A még szükséges összefüggéseket az alábbiakban foglaljuk össze. 

7.3. Lemma 

a) Ha  minimális felbontás (a szorzat rangja azonos  oszlopainak (és  sorainak) a számával), akkor 

 

b) Az egységmátrixból egy utolsó  sor "aláépítésével" kapott mátrix általánosított inverze a tanult 

 képlet és a Sherman-Morrison formula alapján 

 

c) A fentiek alkalmazásaként legyen most a mátrixunk  alakú (ahol  a vec  negatívjából és a  

vektorból áll, és írjuk fel az utolsó sort  alakban (ez megtehető, mert  invertálható). A jobb 

oldalt is két részre szedve (az  vektor alá téve a  skalárt) azt állítjuk, hogy az 

 

túlhatározott lineáris egyenletrendszer általánosított megoldása 

 

Megjegyezzük, hogy az általánosított inverzre felírt fenti képlet Greville tételének speciális esete, eszerint az 

általánosított inverz oszloponként (vagy soronként) is képezhető ellentétben a hagyományos inverzzel. 

A Lemma birtokában már (némi ráfordítással) értelmezhető a program. 

7.2. 7.2 A program 
 

A szükséges mat és vec függvények MATLAB megfelelői az mx és vr lesznek: 

 

function v=vr(M) 

n=length(M); v=diag(M); j=n; 

for i=1:n-1, 

v(j+1:j+n-i)=diag(M,i)*sqrt(2); 

j=j+n-i; end, v=v'; 
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function M=mx(v) 

k=length(v); 

n=round(sqrt(8*k+1)-1)/2;   M=diag(v(1:n)); j=n; 

for i=n-1:-1:1 

M=M+diag(v(j+1:j+i),n-i)/sqrt(2); 

j=j+i; end, M=triu(M)+triu(M,1)'; 

 

Maga a program pedig a következő: 

 

  function [X,y,S, it,hi]=sdp(A,b,C, t,itmax,ep) 

it=0; n=length(C); [m k]=size(A); vC=-vr(C)'; 

  CA=vr(C)*A'; A2=inv(A*A'); Ab=A2*b; 

  A2=inv(A*A'+eye(m)); X=mx(A'*Ab); y=CA*A2; 

  e2=A2*(t*b+A*vC/t); e1=vC/t-A'*e2; 

  en=e1'*e1+e2'*e2; 

for it=1:itmax 

 

  S=C-mx(y*A); [Q D]=eig(S-X*t); S=Q*(abs(D)+D)/2*Q'; 

p=vr(mx(y*A)-C+S)'; q=b-A*vr(X)'; r=trace(C*X)-y*b; 

  hi=norm(S*X,'fro') + norm([p; q; r]); 

  if hi<ep, break, end 

  sk=(r-p'*e1-q'*e2)/en; p2=p+sk*e1; q2=q+sk*e2; 

  v=A2*(q2-A*p2)*t; u=(p2+A'*v/t)/t; 

  X=X+mx(u); y=y+v'; end 

 

Megjegyzés: a utasítás mutatja, hogy a 3) alatti "t" paramétert nem csak az egyenletrendszer skálázására 

használjuk, hanem a projekciós operátor képzésében is szerepet játszik. 

A szakasz további részében konkrét példákat ismertetünk annak a reményében, hogy mindegyik hordoz 

valamilyen tanulságot. 

7.3. 7.3 Motzkin - racionálisan 
 

Magának a Motzkin polinomnak a számítógépes vizsgálatától eltekintünk, hiszen tudjuk:  nem 

négyzetösszeg. Ez egyébként a program változóival kifejezve úgy válik nyilvánvalóvá, hogy az  változók 

közül az, amelyik az egységmátrix szorzója, negatív lesz. 

Rátérve a racionális előállításra, Pólya György szerint, ha  pozitív definit forma, akkor elég nagy  

természetes számra  szükségképpen sos lesz. Bár a Motzkin forma csak pozitív szemidefinit (

 mellett eltűnik!), az előállítás gyel így is igaz. 

Nézzük meg e feladat komplexitását: a mátrixok mérete 15 lesz, mert ennyi egytagú (monom) található a 

negyedfokú homogén formák között. Ha pl. hez az [1 2 1] kitevő-vektort rendeljük, akkor az alábbi 

táblázat áttekinthető formában, oszloponként tartalmazza az egyes "jelölteket": 

 

Ami a feltételek számát illeti, 75 "érdemi" összefüggést szedhetünk össze, és ezekhez csatlakozik (sajátérték-

optimalizálásról lévén szó) az egységmátrix segítségével felírt  feltétel. A 75 

homogén feltételből szerencsére csak 9 lesz aktív, tehát olyan, ahol az  duális megoldás megfelelő 

koordinátája 0-tól különböző, ezek a következők: 
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Ezekre a feltételekre szorítkozva a program visszaadja a már ismert 5-tagú reprezentációt. 

Megjegyezzük, hogy az  mátrix itt alkalmazott "megritkítása" némiképp csalás, hiszen előre nem tudhatjuk, 

mely feltételekre lesz szükségünk. Ha mindet megadjuk, a program akkor is ad egy megoldást, sőt, az  mátrix 

rangja is 5 lesz, de az együtthatók nem lesznek "szépek", azaz könnyen felismerhető racionális számok. A fenti 

9 feltételt a megoldás ismeretében adtuk meg, de ennek birtokában az érdeklődő olvasó a programmal 

kiszámíttathatja a Motzkin forma öttagú racionális reprezentációját, mint a nemnegatívitás másik bizonyítását. 

Van azonban redukálási lehetőség a megoldás ismerete nélkül is, utalunk itt [{Löfberg}(2009)] gyakorlatias 

szellemben megírt munkájára. Itt kiemelünk egy érdekes fogalmat, a a vizsgálandó polinom kitevőinek konvex 

burkaként definiált Newton politópot, aminek a "felére" szorítkozhatunk a szóbajöhető egytagúak 

felsorolásakor. (Vegyük észre, hogy ez a fenti példánkban nem a 75-ös számot, hanem a 15-ös méretet 

csökkentheti!) 

7.4. 7.4 A számtani-mértani egyenlőtlenség négy tagra 
 

E feladatnál, mint láttuk a  és  mátrixok rendje  A feltételek száma  Mivel az 

 

negyedfokú forma négyzetösszegként való előállítása során a tagok számára is kiváncsiak vagyunk, kicsit 

belenyúlunk a programba, és az  mátrix rangját megpróbáljuk korlátozni azáltal, hogy az rg darab legnagyobb 

sajátértéket megtartva a többit nullázzuk. Ez a program megjelölt részén a 

 

     d=diag(D); [elem ind]=sort(d); 

     for i=1:n-rg, d(ind(i))=0; end 

     D=diag(d); S=Q*(abs(D)+D)/2*Q'; 

 

utasítások beszúrásával érhető el. Persze, akármeddig nem mehetünk le: elég kis rg mellett már esetleg nincs is 

megoldás. (Ha beépítjük, rg=n-1 vehető.) A következő előállításokat kaptuk: 

rg=6: A rang korlátozása nélkül 

 

rg=5 (a): rg=5-öt megadva, a Cholesky felbontással: 

 

rg=5 (b): Szintén rg=5-öt véve, de most ugyanazt az  mátrixot a Jordan felbontással feldolgozva kicsit 

"szabályosabb" alakot kapunk: 
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Végül álljon itt egy három tagú előállítás: 

 

Nyilván ez utóbbi a legszebb ehhez még program sem kell! 

7.5. 7.5 A számtani-mértani egyenlőtlenség három tagra 
 

Az előző esettel szemben most az 

 

hatodfokú nemnegatív formát érdemes vizsgálni. A harmadfokú egytagú jelöltek ugyanazok lesznek, mint az 

(eredeti) Motzkin példa esetén; most egy sorba írjuk őket: 

 

tehát a mátrixok rendje 10 lesz, a feltételi mátrixok száma 27, és ehhez jön még az egységmátrix. Legyen  

diagonális: 

 

Az optimális duális mátrix ekkor 

 

míg az optimális  primál mátrix 
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tehát az  mátrixban pontosan ott állnak nemzérus elemek, ahol ben, plusz még a jobb alsó (10,10) indexű 

elem is 1. 

 rangja 6, mind a hat nemnulla sajátértéke 3/2, azaz  projekció.  rangja 4, a nemnulla sajátértékek 

0.1, és 0.3, ez utóbbi háromszoros. A szigorú komplementaritás is teljesül. Az aktív feltételek száma 9, az első 9 

koordináta  a többi mind  (beleértve az utolsót is, ami a nemnegatívitást igazolja). 

7.5.1. Feladat Határozzuk meg ezzel AG3 négyzetösszeg alakú előállítását! (Útm.: választhatjuk a 

spektrálfelbontást, vagy a Cholesky felbontást, az utóbbinál azonban célszerű az egységmátrix szorosát 

hozzáadni hez, ahol  kellően kis pozitív szám, hiszen az  megoldásmátrix tipikusan szinguláris!) 

Ha  rangját próbáljuk "leszorítani", rg=5 és rg=4 még megy (a hiba közel nulla), azonban rg=3 mellett már jól 

láthatóan nincs megoldás. Ha megvizsgáljuk a két csökkentett rangú megoldást, ezek sajnos nem adnak "szép" 

képleteket, pedig [{Reznick} (1987)] cikke szerint van ilyen, éspedig 

 

illetve 

 

Tanulságképpen elmondhatjuk tehát, hogy adott esetben a jó program sem pótolhatja a célirányos/eredményes 

gondolkodást! 

7.6. 7.6 Kéttagú racionális alak 
 

Bernd Sturmfels [{Sturmfels} (2009)] a 6-os feladatban azt kérdezi, van-e olyan kéttagú négyzetösszeg alakú 

felbontása a 

 

nemnegatív polinomnak, amely racionális? E feladatot többféleképpen megközelíthetjük, először természetesen 

meggyőződve a (csak negatív ekre kérdéses) nemnegatívitásról. 

• Felbontjuk a polinomot komplex konjugált gyökeinek a felhasználásával 

 

alakban, ahol  a 7-ik komplex egységgyök.Némi számolás után a 

 rövidítésekkel azt kapjuk, hogy polinomunk az 

 

és 

 

polinomok négyzetösszege:  Sajnos, azonban itt az egyes összetevők nem racionálisak. 
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• Próbálkozhatunk a programmal is. Alapesetben egy háromrangú  mátrixot kapunk, de a rang levihető 2-re 

is (rg=1 már nem működik). Az itt szereplő számok ugyan felismerhetők, pl. az 1.2087 sajátérték nem más, 

mint  de ez még a kéttagú irracionális négyzetösszeg felírásához is kevés, ugyanis a 

célfüggvény (  utolsó komponense)  ami további négy tagot jelent! Konkrétan, az 

 

 

jelölésekkel a 

 

négyzetösszeghez még hozzá kell adni a 

 

mátrix főátlójából adódó négytagú összeget is, így végül: 

 

Persze, ez is ad plusz információt, pl. alsó becslést re. 

• A kért megoldást tehát egyik megközelítés sem szolgáltatta, azt kerülő úton fogjuk megadni. Az eddigi 

sajátérték-optimalizálás helyett tekintsük a következő általánosabb feladatot. A fenti  mellett csak az előző 

fejezet végén feltüntetett negyedrendű $A_1, A_2, A_3$ mátrixokat hagyjuk meg feltételi mátrixoknak, a 

negyediket, az egységmátrixot ezúttal hagyjuk el. A  vektor is értelemszerűen rövidül: a fent alkalmazott 

 helyett most legyen 

 

Ezzel a szerencsés választással a program megadja a kívánt előállítást! 

7.6.1. Feladat Számítsuk ki ezt, azaz oldjuk meg ilyen módon a kitűzött feladatot! 

Természetesen ez csak egy trükk, módszer akkor lenne belőle Pólya György szerint, ha több esetben is 

használhatnánk. Kérdés, vajon hogyan kellene ehhez megválasztani a  vektort van-e egyáltalán ilyen stratégia? 

7.7. 7.7 Kiegészítés psd mátrixszá 
 

Legyen adva egy szimmetrikus mátrix, bizonyos pozíciókban nem specifikált értékekkel. Adjuk meg e hiányzó 

számokat úgy, hogy a mátrix psd legyen! 

Például 

 

esetén az első kiegészíthető, míg a második nem. 
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Ezt a feladatot is többféleképp közelíthetjük meg: a váltakozó irányok (vagy vetítések) módszerével (ld. 

Dykstra) olyan iterációk sorozatával közelítjük a megoldást, amelynek egyik féllépésében a pozitív 

szemidefinitségre törekszünk (azaz a legközelebbi psd mátrixra vetítünk), a másik féllépésben pedig az 

"elrontott" elemeket állítjuk helyre. 

De bevethetjük az SDP programunkat is, ekkor a feltételeket definiáló mátrixok a rögzített pozíciókban 1-

eseket, egyébként 0-kat tartalmaznak. Például esetünkben 

 

játsszák az k szerepét. (Ha az (1,3) és (2,4)-beli értékek azonosak, akkor e kettő helyett egy mátrix, 

 is elég.) A  vektort tetszőlegesen választhatjuk, lehet pl.  ez esetben 

"extremális" értékeket kapunk. Az alábbi MATLAB-kód ennek a feladatnak a futását készíti elő: 

 

C=[4 3 0 2; 3 4 3 0; 0 3 4 3; 2 0 3 4]; 

n=length(C);  A=[];  b=[1 1]'; 

B=zeros(4); 

B(1,3)=1; B(3,1)=1;  A=[A; vr(B)]; 

B=zeros(4); 

B(2,4)=1; B(4,2)=1;  A=[A; vr(B)]; 

[m k]=size(A); 

 

Hívása: 

 

[X,y,S, it,hi]=sdp(A,b,C, 1.8,1e3,1e-7); 

 

Futtassuk le a programot a fenti  után a  vektorral is mit kapunk ekkor? 

Végül, számítógép nélkül is megoldhatjuk a feladatot: elég a pozitív szemidefinitségnek pl. az 

aldeterminánsokkal történő jellemzését figyelembe venni (esetleg itt a Maple is segíthet). Ennek előnye, hogy 

(az egyszerűsített esetben) az egyetlen változó szélső értékeit is megkapjuk. 

7.7.1. Feladat Határozzuk meg  az  változó azon szélső értékeit, amelyekre  (még) 

psd, lehetőleg ne csak numerikusan, hanem szimbolikusan is. A  mátrix esetén lássuk be, hogy a változók 

semmilyen választása mellett sem lesz psd. 

Megjegyzés: nagyméretű feladat esetén a programban szereplő mátrixokat de legalább az  mátrixot ritka 

mátrixként definiáljuk, ehhez egyszerűen a utasítást kell alkalmaznunk. 

7.8. 7.8 Kopozitív mátrixok 
 

A címbeli mátrixok azok a szimmetrikus mátrixok, amelyekre a kvadratikus alak minden nemnegatív vektor 

esetén nemnegatív, pontosabban  kopozitív (röviden: cop), ha 

 

Itt egy vektor nemnegatívitásán a koordinátánkénti nemnegatívitást értjük. Könnyű látni, hogy egy pozitív 

szemidefinit (psd) és egy szimmetrikus, elemenként nemnegatív (enn) mátrix összege kopozitív: psd + enn = 

cop. De megfordítható-e ez az állítás? 

Ismert, hogy egy es kopozitív mátrix vagy psd, vagy enn. Harmad- és negyedrendű kopozitív mátrixok 

szükségképpen psd + enn alakúak. Ötödrendű mátrixokra azonban már változik a helyzet, amint azt Horn 
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példája bizonyítja: ez a mátrix kopozitív, de nem áll elő psd + enn alakban. Mi most csak a kopozitívitás 

kimutatásával foglalkozunk. Ez kétféleképp is belátható: 

• Elemi úton, esetszétválasztással kapjuk, hogy 

 

nemnegatív, tekintsük ui. külön az  majd az  eseteket. 

• Szemidefinit programozással is nekiállhatunk. Ehhez az  helyettesítést célszerű elvégezni, ekkor a 

vizsgálandó polinom 

 

alakú lesz. Pólya tétele szerint elég nagy  esetén  val szorozva et 

négyzetösszeget kapunk. Itt most szerencsénk van:  megfelel. 

Megjegyezzük, hogy ellentétben a pozitív szemidefinitséggel a kopozitívitás nem dönthető el polinomiális 

időben! 

7.9. 7.9 Ljapunov függvények 
 

Tegyük fel, hogy az 

 

autonóm elsőrendű közönséges differenciálegyenletrendszerre vonatkozó kezdetiérték-probléma aszimptotikus 

stabilitását vizsgáljuk. Az általánosság megcsorbítása nélkül feltehető, hogy , továbbá feltesszük, 

hogy az  függvény koordinátái polinomok (vagy racionális függvények). Ismeretes, hogy az aszimptotikus 

stabilitáshoz olyan  függvényt kell találnunk, amelyre 

 

Mivel ez nem könnyű feladat, a  és  függvények adott esetben: polinomok pozitívitását azzal a feltétellel 

helyettesítjük, hogy mindketten legyenek sos, azaz négyzetösszeg alakúak. Ezt már könnyen megoldhatjuk, ld. 

pl. [{Lall}(2010)] példáját. 

7.4. PéldaTekintsük a következő rendszert: 
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Az SOSTOOLS [{Parrilo}(2000)] segítségével (kerekítés után) az alábbi negyedfokú Ljapunov függvényt 

kaphatjuk: 

 

Azt, hogy  és  tehát nek a fenti differenciálegyenletrendszer szerinti ( gyel 

szorzott) deriváltja pozitív definit, sőt: sos, ellenőrizhetjük a 

 

valamint 

 

egyenlőségekkel. 

Megjegyezzük, hogy bár mi csak a szemidefinit programozás folytonos változatával foglalkozunk, létezik e 

technikának diszkrét, kombinatorikai-gráfelméleti hasznosítása is, ekkor a változók egészek, gyakran a {0,1} 

halmazból kerülnek ki. Az érdeklődők számára javasoljuk az angol nyelvű [{Lovász}(1995)], és a magyar 

nyelvű [{Újvári} (2011)] anyagokat. 

8. 8 Vektor-iterációk 

 

Ebben a fejezetben néhány lineáris egyenletrendszerek megoldására szolgáló iterációt vizsgálunk. Az első 

szakaszban alapvető célunk a Gauss-Seidel iteráció optimális paraméterének a meghatározása, de eközben a 

Jacobi iterációra is ki kell térnünk, hogy megértsük, miért az előbbi lett olyannyira népszerű. (Az angol nyelvű 

rövidítés, SOR=Sucessive OverRelaxation is a Gauss-Seidelre utal.) Emlékeztetünk az iterációs módszerek 

általános konstrukciójára. Felbontjuk az  mátrixot  alakban, és ezzel 

 

A felbontást (splitting) úgy célszerű választani, hogy  egyrészt "könnyen invertálható" legyen, másrészt 

"közel legyen" hez, hogy az 

 

iteráció gyorsan konvergáljon. 

8.1. 8.1 Jacobi és Gauss-Seidel 
 

Kezdjük a definícióval. A valós n-edrendű  mátrixszal és n dimenziós  vektorral felírt 

 

lineáris egyenletrendszer  megoldását meghatározandó, írjuk mátrixunkat 

 



 A lineáris algebra speciális 

numerikus módszerei 
 

 48  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

alakba, ahol  a diagonális,  szigorú alsó háromszög,  pedig szigorú felső háromszög, tehát ez 

utóbbiaknak a főátlójában 0-k állnak. 

8.1. Definíció E jelölésekkel a Jacobi (J) és a Gauss-Seidel (S) iterációk képletei: 

 

Látható, hogy mindkét átalakítás működik, ha a főátló elemei nemzérusok, azaz  létezésén kívül  

létezését is feltesszük. A közös 

 

alakba írva őket, a konvergencia elégséges feltétele  míg a szükséges és elégséges feltétel: 

 ahol  a spektrálsugár. A Banach-féle fixpont-tételből, valamint az  

előállításból jól használható, aszimptotikusan pontos becslést kapunk: 

 

Kiderül: mindkét módszer konvergens, ha az eredeti  mátrixra akár a sorirányú, akár az oszlopirányú szigorú 

diagonális dominancia teljesül. 

Vezessünk be most mindkét iterációba egy  relaxációs paramétert abban a reményben, hogy javíthatjuk a 

konvergenciaviszonyokat! Ekkor az  iterációs/átmeneti mátrix (és a  vektor is) függeni fog -tól. Itt csak 

a mátrixokat tüntetjük fel, mert a konvergencia csak ezektől függ: 

 

 

Vizsgáljuk meg a Jacobi iterációt a Poisson-egyenlet diszkretizációja során kapott  

tridiagonális mátrixra! (Itt a főátlóban esek, alatta és felette esek állnak.) Ekkor 

 lesz, ez pedig a másodfajú Csebisev polinomok reprezentációs mátrixa a 

 sajátértékekkel. 

Az ra kapott képlet könnyen átvihető a sajátértékekre is: 

 

Mivel ezek lineárisan függnek a paramétertől, a spektrálsugár a sajátértékek abszolút értékének a maximuma - 

könnyen meghatározható. A kapott "V" alak minimuma pedig éppen -ben van, azaz a Jacobi iteráció 

ilyen módon nem javítható! A fenti ábra az n=2 esetet mutatja, ahol  tehát a standard 

Jacobi iteráció  mátrixának a spektrálsugara  Az említett "V" alak a  

pontokat köti össze: ez tehát az  függvény, amelynek valóban ben van a minimuma. 

Ez azt jelenti, hogy a paraméter változtatásával nem nyerünk semmit. 

8.2. 8.2 Gauss-Seidel 
 

Ezért innentől a relaxált Gauss-Seidelre koncentrálunk. Azonban a Jacobit is segítségül fogjuk hívni 

vizsgálatainkhoz. Először nézzünk egy egyszerű állítást, amely az átmeneti mátrixok karakterisztikus 

egyenletére ad egy inverzmentes előállítást. 

8.2. ÁllításA Jacobi iteráció  mátrixának, ill. a Gauss-Seidel iteráció  mátrixának a karakterisztikus 

egyenlete (a  ill. a  változóban): 
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E képletek helyességéről könnyen meggyőződhetünk, ha beszorozzuk a  ill. a 

 karakterisztikus egyenleteket a  ill.  determinánsokkal, és felhasználjuk 

az  azonosságokat. 

Következő állításunk a Gauss-Seidelre kapott képletet finomítja. 

8.3. LemmaHa  tridiagonális, akkor -től függetlenül: 

 

A bizonyításhoz adjuk meg az  és az  mátrixok közti (diagonális!) hasonlósági 

transzformációt.  

Alapgondolatunk ([{Young} (1979)] alapján) az lesz, hogy a relaxált Gauss-Seidel karakterisztikus egyenletét 

visszavezetjük a relaxálatlan Jacobiéra. Írjuk fel tehát  karakterisztikus egyenletét (a fenti Állításhoz 

hasonlóan) inverzmentes alakban, és a Lemma segítségével hozzuk egyszerűbb alakra! Vegyük észre, hogy egy 

számmal szorozva a karakterisztikus polinomot, a sajátértékek nem változnak. Kapjuk: 

 

felhasználva, hogy  hiszen  alsó háromszög. Elhagyva ezt a tényezőt, egy további  

kiemelésével a Lemma "bevethető" lesz, és a karakterisztikus egyenlet a következő alakot ölti: 

 

Feltűnő a hasonlóság a Jacobi (alap)esettel, ahol a mostani tört helyett  szerepel. Ez alapján kapjuk Young 

első egyenletét: 

 

Ez adott  esetén a relaxálatlan Jacobi és az ( -val relaxált) Gauss-Seidel iterációkat köti össze. Látható, hogy 

az  alapesetben  ill.  Nézzük meg közelebbről az  esetet! A Jacobi mátrix 

sajátértékei  míg a Gauss-Seidelé  a fentieknek megfelelően. 

Második ábránk az es esetet mutatja; itt a Jacobival ellentétben javítható az  eset: 

 a legjobb érték, és  a hozzátartozó optimális spektrálsugár. 

Észrevehetjük, hogy a "V" alaknak a baloldali (csökkenő) része nemlineáris (konkáv), míg a jobboldali rész 

egyenes. 

Általában is hasonló a helyzet:  főátlója "üres" (azaz csupa ból áll), így tridiagonális  mátrix esetén a 

 sajátértékek a 0-ra nézve szimmetrikusak: -vel együtt  is sajátérték. Ezzel a feladat ilyen sajátérték-

párokra bontható. Young első egyenletét -ban egy másodfokú polinomot felírva, a spektrálsugár 

minimalizálásához szükséges  egyenlőséghez jutunk, ezzel feladatunkat a számtani-mértani 

közepek közti egyenlőtlenség (és egyenlőség!) ismeretében 

 

alakban oldjuk meg, ahol ráadásul felhasználhatjuk a jól ismert 
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összefüggéseket is. Először tehát  szerint kifejtve Young első egyenletét, 

 

ahonnan a számtani-mértani közepek egyenlőségéből 

 

következik, ami -ra egy másodfokú egyenlet. (Felhasználtuk, hogy -ben lesz az optimum.) Az egyenlet 

megoldásánál figyelembe vesszük, hogy pozitív definit  mátrix esetén a relaxált Gauss-Seidel iteráció csak 

 mellett konvergálhat, ez adja az előjelet. Kapjuk Young második egyenletét: 

 

E képlet megadja az  mátrix valamely  sajátértékének megfelelő -t. Az optimális -hoz a legnagyobb 

t kell vennünk. Összefoglalva, az alábbi eredményt kaptuk: 

8.4. TételLegyen  szimmetrikus pozitív definit tridiagonális mátrix. A Gauss-Seidel relaxáció optimális 

paramétere és spektrálsugara 

 

ahol  és  

Megjegyzés: Young első egyenletéből azonnal adódik a tételbelihez hasonló, azonban a relaxálatlan ( ) 

Gauss-Seidelre vonatkozó 

 

állítás, hiszen ekkor az egyenlet  Az is látszik, hogy re 

 ahonnan  miatt  Ez magyarázza a  

összefüggést. 

Gilbert Strang két esetet  részletez [{Strang}(2006)] könyvében a tridiag  

együtthatómátrix esetén. Ekkor  sajátértékei ismertek, tehát pontos képleteket kapunk a spektrálsugarakra: 

 

Látható, hogy a Gauss-Seidel kétszer gyorsabb a Jacobinál, és ami az n=21-es választást indokolja: egy 

optimálisan relaxált Gauss-Seidel iteráció kb. 15 standard (relaxálatlan) Gauss-Seidellel, ill. 30 Jacobi 

iterációval ér fel! 

Mint látható, az optimális  relaxációs paraméter meghatározásához egy speciális mátrixosztályra kellett 

szorítkoznunk, és bár ez tágítható (például blokk-tridiagonálisokra), általános esetben nehéz rá képletet találni. 

Ezért jó ötlet a lokálisan optimális paraméter meghatározása. Ennek alapgondolatát ismertetjük most 

[{Hegedűs}(2010)] nyomán. 
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8.3. 8.3 Lokálisan optimális paraméter 
 

Írjuk át a relaxált Gauss-Seidel iteráció 

 

képletét  helyett -et használva! az 

 

alakra, ahol  a standard Gauss-Seidel lépés. (Természetesen itt  és  is függ tól!) Innen az 

 hibavektorra az 

 

előállítást kapjuk, ahonnan -t meghatározhatjuk. Mivel -t akarjuk megoldani, célunk természetesen 

-nek, a ik lépésben tehát nak a minimalizálása. Ez többféleképpen történhet: 

1. vesszük ennek az -ban másodfokú polinomnak a szélsőértékhelyét; 

2. Az  egyenlőséget túlhatározott (egy oszlopos) lineáris egyenletrendszerként 

felfogva, felírjuk az  általánosított megoldást; 

3. A feladatot Hilbert térbeli approximációként fogjuk fel, -nak a legjobb (egydimenziós altérbeli) 

közelítését keressük. 

Természetesen mindhárom eljárás ugyanarra az eredményre vezet. 

8.4. 8.4 Néhány szó a Richardsonról 
 

Vajon az 

 

képlettel adott  paraméterű Richardson iteráció optimális spektrálsugara hogy aránylik a Jacobi és Gauss-

Seidel iterációéhoz? Itt az előzőhöz képest jóval egyszerűbben kaphatunk eredményeket: a 

konvergenciaintervallum, az optimális paraméter és az ehhez tartozó (optimális) spektrálsugár képletei: 

 

ahol 

 

a pozitív definit  mátrix sajátértékei,  és  

Vessük ezt össze az  mátrix esetén az előző módszerekkel! Mátrixunk sajátértékei 

könnyen adódnak az  összefüggésből: 
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(Az indexeket a fenti rendezés kedvéért választottuk így.) Az optimális spektrálsugár képletéből egy kis 

(trigonometrikus) számolás után azt kapjuk, hogy 

 

ami megegyezik a Jacobi iterációra kapott  értékkel. (Tehát a Richardson az optimális paraméter 

mellett is épp csak eléri a (relaxálatlan) Jacobi sebességét ez enyhe csalódás.) 

Végül, ha már az összehasonlításoknál tartunk, vessük össze a Richardson iterációt a (következő szakaszban 

tárgyalandó) gradiens módszerrel! Persze, az egyforma esélyek biztosítása céljából a Richardsont is a lokálisan 

optimális paraméterrel számítjuk. Legyen tehát  ismét (szimmetrikus) pozitív definit. A ik lépés 

mindegyiknél hasonló alakú: az új közelítés a régiből az  irányba halad (természetesen negatív 

irányban, hiszen a célfüggvényt csökkentjük): 

 

A két módszer képlete: 

 

Mi az oka ennek a különbségnek? A Richardsonnál  minimalizálására törekszünk (most univerzális 

 helyett itt is iterációnként különböző t keresünk, ld. a fenti lokális Gauss-Seidelt), míg a gradiens 

módszer esetén más lesz a célfüggvény. 

Valamely teljes oszloprangú  mátrixszal tekintsük a  túlhatározott lineáris egyenletrendszert. Ennek 

az általánosított megoldása a  normálegyenlet "közönséges" megoldása, ez magyarázza azt, 

hogy a gradiens módszer már eleve pozitív definit mátrixszal dolgozik, a fenti jelölésekkel tehát 

 (Ismeretes, hogy egy  alakú mátrix mindig szimmetrikus és pozitív szemidefinit, 

ha pedig  ezen felül teljes rangú, akkor  egyszersmind pozitív definit.) 

Ilyen értelemben tehát a gradiens módszer "gazdaságosabb": nem képezi feleslegesen az  mátrixot, itt 

ugyanis a minimalizálandó célfüggvény az 

 

kvadratikus alak (amelynek a deriváltja éppen ). 

8.4.1. Feladat Vizsgáljuk meg a konvergenciasebességet arra az n-edrendű  mátrixra, amelynek a főátlójában 

mindenütt  azon kívül pedig mindenütt  áll. A Jacobi és a Richardson esetén képletszerűen, a Gauss-

Seidel esetén pedig numerikusan (pl. re és ra) határozzuk meg az  átmeneti mátrixok 

spektrálsugarát! 

8.5. 8.5 A gradiens módszer 
 

Legyen  szimmetrikus pozitív definit, és  Most olyan iterációval oldjuk meg az  

lineáris egyenletrendszert, amely minimalizáláson alapszik. Legyen e célból 

 

a minimalizálandó függvény. (A konstans jelentősége: az  hibavektorral ekkor  

vagyis az  megoldásra ekkor  lesz!) Mivel 
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és  pozitív definit, teljesülnek a minimum szükséges és elégséges feltételei. A  függvény 

minimalizálásához a legmeredekebb csökkenés irányában teszünk egy lépést az (egyenes menti) minimumig: 

 

Határozzuk meg -t! A  valós függvénynek  -ban van a minimuma, így a 

végleges alak: 

 

Vajon mennyit csökken eközben a célfüggvény? 

8.5. Állítás 

 

Ez azonban kevés:  kellene a konvergencia kényelmes bizonyításához. A lineáris 

algebra szerint, ha az  mátrixnak a  sajátértékei az  intervallumba esnek, akkor fennáll 

 

illetve ugyanezt az inverzre felírva: 

 

Ezekből (a jobboldali becslésekből) már megkapható a kívánt egyenlőtlenség: 

 

Kantorovics híres 

 

egyenlőtlenségével az  szorzó csökkenthető. 

8.5.1. Feladat Keressük meg az interneten a "Kantorovich inequality" egy bizonyítását, majd ezzel vezessük le a 

javított 

 

becslést. Mi lesz a javított  együttható? 

8.6. 8.6 A konjugált gradiens módszer 
 

Legyen  valós szimmetrikus pozitív definit mátrix,  és 
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a minimalizálandó függvény. Tudjuk:  

Valamely  pontból a  irányba haladva az új közelítés e módszerrel: 

 

A gradiens módszer esetén egyszerűen  volt. Most az új irányt definiáló kat a  

negatív gradiensekből kapjuk Gram-Schmidt ortogonalizálással. Az "új" skalárszorzat: , az 

"új" (energetikai) norma:  (  esetén az  és  vektorokat ortogonálisnak is 

nevezik.) A következő algoritmusra jutunk. A kezdőértékek:  adott,  

   

   

 és  

8.6. TételA konjugált gradiens módszer re legfeljebb  lépésben véget ér. 

Megjegyzés: a bizonyítás a  rendszer euklideszi, ill. a  rendszer ortogonalitásából közvetlenül 

adódik. 

Bizonyítás: Tegyük fel,  esetén teljesülnek a  ortogonalitási relációk. 

Legyen  3 és 6 alapján,  és  definíciója miatt 

 

Tehát "szomszédos" indexekre igaz az állítás. Legyen most  és  Ekkor 

 

 

További összefüggések:  

Következmény: 

 

Megjegyzés. A KGM általánosítható a fenti  fgv-ről tetszőleges szigorúan konvex 

függvényre. Ekkor  -ra pedig többféle képlet is 

kapható, pl. a fenti képletek figyelembevételével: 

 

ill. 
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E módszerek az alapesetben (pozitív definit kvadratikus alakra) a -k merőlegessége folytán azonosak. 

Megjegyzések. 

• A gradiens- és a konjugált gradiens módszer konvergenciasebességei között szép kapcsolat áll fenn. Tegyük 

fel, hogy függvényünkre fennáll: 

 

Akkor gradiens módszer esetén: 

 

míg a KGM alkalmazásával: 

 

• A Rosenbrock-féle "banán"-függvény: 

 

az  kezdeti értékekkel jól használható a konjugált gradiens módszer tesztelésére, e 

függvény minimuma nyilván az  pontban van. 

• A fenti véges konvergencia ellenére szokás a konjugált gradiens módszert iteratívnak felfogni, ui. nagy 

méretek esetén nem akarunk a mátrix rendjével megegyező számú iterációt elvégezni, hiszen a hiba már jóval 

hamarabb lecsökken az eredetinek a tört részére. Ez indokolja a fenti hibabecslés létjogosultságát is. 

• Egy ezzel szinte ellentétes megjegyzés: kis méretű, de rosszul kondícionált mátrixok esetén viszont gyakran 

nem elég  iteráció: ilyenkor ennek a néhányszorosát is kell vennünk ez indokolja az alábbi programban a 

as szorzót. 

Most az alapesetre (pozitív definit kvadratikus alak) felírjuk az (  lineáris egyenletrendszer megoldására 

is szolgáló) MATLAB programot. Az input  opcionális: ha nem adjuk meg, a program val indít. Az 

output  változó a szükséges iterációk számát adja meg;  a hiba normájának a négyzete. (Az  és  

változók a fenti nak felelnek meg.) 

 

function [x, k, gn] = kgm (a,b,x) 

if nargin==2, x=0*b; end 

g=b-a*x; v=g; g0=g'*g; ep=1e-16; 

for k=1:3*length(a), al=g0/(v'*a*v); 

x=x+al*v; g=g-al*a*v; gn=g'*g; 

if gn < ep, return, end 

be=gn/g0; g0=gn;  v=g+be*v; end 

 

E program a már említett változtatásokkal átírható tetszőleges  függvényre. 

Végül néhány kvázi-ortogonalitási" összefüggés, ezúttal mátrix-alakban: 

 diagonális, 

 diagonális, 

 felső háromszög, 

 alsó bidiagonális, 
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 tridiagonális, 

 tridiagonális. 

Megjegyzés:  és  tulajdonságából következik, hogy az  mátrixszal ortogonálisan hasonló 

tridiagonális mátrixot kapunk! (Vegyük észre, hogy t egy alkalmas diagonális mátrixszal jobbról szorozva 

azaz, oszlopait átskálázva ortogonális mátrixot kapunk.) 

Hasonlóan járhatunk el a  és a  mátrixokkal is, ezek tulajdonságát kihasználva. Egyébként 

tridiagonalizálásra több módszer is létezik, gondoljunk csak arra, hogy ha egy (valós) szimmetrikus mátrixot 

Givens módszerével Hessenberg alakra hozunk, úgy szükségképpen tridiagonális mátrixot kapunk! 

8.7. 8.7 Töplitz mátrixok prekondícionálása 
 

Vizsgáljuk meg a 

 

lineáris egyenletrendszer megoldásának a kérdését. Bár vannak direkt módszerek, amelyek kihasználják a 

Töplitz jelleget, és ( edrendű mátrix esetén) a szokásos  helyett  komplexitásúak (sőt, még 

ennél is kevesebb műveletigényűek), van létjogosultsága a konjugált gradiens módszernek is, különösen, ha 

előzetesen felkészítjük erre a rendszert. E fejezet tárgya tehát a prekondícionált konjugált gradiens módszer 

(PCGM) vizsgálata lesz. 

Konkrétabban a pozitív definit Töplitz rendszernek ciklikus mátrixszal történő prekondícionálásával 

foglalkozunk. Azaz, olyan  ciklikus (cirkuláns) Töplitz mátrixot keresünk, amelynek ismeretében az eredeti 

feladatot 

 

alakra átírva, az új mátrix már "jobban kondícionált" lesz. Ehhez az kell, hogy 

a)  minél közelebb legyen hez (ekkor ui.  közel lesz az egységmátrixhoz), 

b) nek az inverze könnyen képezhető legyen. 

Ez a feladat általában egymásnak ellentmondó kívánalmakat fogalmaz meg, nézzük, mi a helyzet ebben az 

esetben. Az utóbbi feltétel nem okoz gondot, amint ez az alábbi elemzésből látható. 

A szokásoknak megfelelően a ciklikus mátrixot első oszlopával adjuk meg. A szemléletesség kedvéért 

re felírjuk az általános és a ciklikus Töplitz mátrix alakját: 

 

E ciklikus mátrixra gyakran circ ként hivatkoznak. Vezessük be a speciális 

 mátrixot, ezzel nyilván  és 

 

Mivel nek, mint kísérő mátrixnak a Jordan felbontása ismert: 
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ahol  a Fourier mátrix,  pedig az ik egységgyökök diagonális mátrixa, ebből nek a 

Jordan felbontása is megkapható: 

 

Itt ik főátlóbeli eleme  ami egy "vektoros" előállítást tesz lehetővé: ha  főátlóját mint 

vektort val, egyúttal  főátlóját szel jelöljük,  akkor 

 

teljesül! Tehát ciklikus mátrixok Jordan felbontását úgy is felírhatjuk, hogy 

 

ahol ezúttal a "diag" függvény vektorból készít mátrixot a MATLAB konvenciónak megfelelően. 

Ennek az észrevételnek megfelelően ciklikus mátrixszal, ill. annak inverzével történő szorzás  

nagyságrendű, hála a gyors Fourier transzformációnak. Tehát csak a fenti a) problémával kell foglalkoznunk:  

minél közelebb legyen hez. 

Háromféle módszert említünk, a [Strang(1986)], [Chan(1988)Chan] és Tirtisnyikov-féle prokondícionereket. 

Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban a Töplitz mátrixok elemei a főátlótól távolodva csökkennek, Strang olyan 

szimmetrikus prekondícionert javasolt, amely az átlóknak csak a (főátlóhoz közelebbi) felét hagyja meg, a többit 

a ciklicitás feltételéből számítja. Képletben: 

 

Ne feledjük, most az eredeti  is szimmetrikus! Egyébként ez a  minimalizálja a  eltérést (a 

szimmetria miatt az es helyett akár  normát is vehetünk). 

T. Chan alapötlete az, hogy minimalizáljuk a  eltérést a szimmetrikus ciklikus  mátrixokra! Az 

eredmény: 

 

Tirtisnyikov a  normát minimalizálta a szimmetrikus ciklikus  mátrixokra, ami jó ötletnek 

tűnik, hiszen a  mátrix fog "dolgozni". Belátható, hogy a kapott prekondícioner képlete: 

 

ahol  a Chan-féle prekondícioner. Érdekes, hogy ez a többletmunka ellenére nem ad olyan jó eredményt. 

A Chan- és Strang-féle prekondícionerek illusztrálására megadjuk mindkettőt a 

 

szimmetrikus Toeplitz mátrix esetén: 
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ahol  Az is látható, hogy ezek valóban különböznek. 

Az alábbi táblázatban megadjuk a  mátrixok sajátértékeit két különböző es 

Töplitz mátrixra. Az elsőben a szimmetrikus (pozitív definit) Töplitz mátrixot generáló első oszlop  a 

másodikban  lesz. 

 

A másik: 

 

Jól látható, hogy míg az eredeti  mátrix sajátértékei "egyenletesen" oszlanak el, addig a prekondícionáltaké 

különösen az első kettőé szépen sűrűsödnek az  körül, kivéve egy "kis" és egy "nagy" sajátértéket. 

Megjegyezzük, hogy a második táblázatban (  mellett) a Strang-féle prekondícioner (a második 

oszlop) esetén már ra a MATLAB által kiírt sajátértékek négy tizedesre pontosan  

lesznek! A pontos állítás a következő. 

8.7. TételLegyen  szimmetrikus psd edrendű Töplitz mátrix a  generáló elemekkel, és  a 

Strang-féle prekondícioner. Akkor  sajátértékei  (a két szélső), 1 (dupla sajátérték), 

valamint  és  (ezek mindegyike szeres). Tehát  esetén a két 

szélsőtől eltekintve a sajátértékek 1-hez tartanak! 

8.7.1. Feladat Bizonyítsuk be a Chen-féle prekondícionerre adott képletet abból kiindulva, hogy tudjuk, milyen 

minimumfeladatnak a megoldása. 
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9. 9 A Gauss kvadratúra mátrixai 

 

Ez az eddigiektől látszólag távol eső terület meglepően sok ponton kapcsolódik a lineáris algebrához, a 

mátrixok, sajátértékek, determinánsok világához (a témáról jó összefoglaló található Gautschi 

[{Gautschi}(2002)] alatt). Ezekről a gyümölcsöző kapcsolatokról lesz szó e fejezetben. Először is felidézzük az 

alapfogalmakat. 

A Gauss kvadratúra célja, hogy az  integrált (ahol  a súlyfüggvény) úgy közelítse a függvényértékek 

 elemű 

 

lineáris kombinációjával, hogy a kapott funkcionál minél magasabb fokú polinomokra pontos legyen, azaz a 

lehető legnagyobb legyen az a  szám, amelyre 

 

Azt könnyű látni, hogy ha az alappontok már adottak, akkor az együtthatók nem lehetnek mások, mint 

 

ahol az -k a Lagrange-féle alappolinomok (emlékeztetőül: ). A következő tétel megmutatja, 

hogyan kell ehhez az alappontok megválasztani. 

9.1. TételA Gauss kvadratúra pontos a legfeljebb edfokú polinomokra  az 

 alappontok az adott intervallumon az adott súlyfüggvény által definiált -edfokú ortogonális 

(fő)polinomnak, -nek a gyökei. 

Megjegyzés: Az  jelölést csak az egyszerűség kedvéért használjuk a pontosabb  helyett, hiszen ezek 

természetesen csakúgy, mint a  együtthatók függnek az -től. (Ahol szükséges, majd feltüntetjük a felső 

indexet is.) 

Másik megjegyzésünk, hogy lehetne a fenti helyett általános,  alakú Lebesgue-Stieltjes integrált is 

használnunk, de, mivel a "klasszikus" ortogonális polinomok az előbbinek felelnek meg, így maradunk a 

Lebesgue integrálnál. (Egyébként a közelítő összeg, a  funkcionál az utóbbi, általánosabb keretbe 

illeszkedik:  egy tiszta ugrófüggvény!) 

9.1. 9.1 A klasszikusok 
 

Először a célból, hogy a későbbi példákban utalhassunk rájuk a klasszikus ortogonális polinomokat (Szegő 

[{Szegő}(2003)]) fogjuk definiálni. Ehhez elég megadni az integrációs intervallumot, valamint a súlyfüggvényt: 
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Az első három a Jacobi-polinomok speciális esete. Itt a kétparaméteres súlyfüggvény 

 eszerint a kiemelt esetek mindegyikére  teljesül. 

Ezeket ultraszférikus, vagy Gegenbauer-féle polinomoknak is nevezik. A fenti három polinomra  

ill.  A Maple program is ezeket szolgáltatja, a with(orthopoly); utasításra [G, H, L, P, T, U] a válasz. 

E polinomoknak főleg a gyökei lesznek fontosak számunkra, ezért konstansszorosuk is megteszi. 

Megállapodunk az alábbi jelölésekben. 

• főpolinomra (azaz 1 főegyütthatós ortogonális polinomra) kis betűt használunk:  

• ortonormált polinomoknál felső hullámot teszünk a szóban forgó kis betűre:  

• standard ortogonális polinomok esetén pedig nagy betűt használunk:  (Ezek a történelmileg kialakult 

jelölések mindegyike valamilyen egyedi szempontból logikus.) 

Ha speciálisan a klasszikusokról van szó, akkor  helyett a megfelelő betűt használjuk, pl.  az elsőfajú 

Csebisev főpolinom,  a Hermite-féle ortonormált polinom, vagy  a standard másodfajú Csebisev polinom. 

Általában azonban a  betű nem feltétlenül a Legendre polinomokra fog utalni. 

A továbbiakban felsoroljuk az általános ortogonális polinomok alaptulajdonságait. 

9.2. 9.2 Rekurzió 
 

Három egymást követő ortogonális főpolinomra, ill. ortonormált polinomra fennáll: 

 

 

Itt az  skalárszorzattal és  normával: 

 

ahonnan azonnal adódik, hogy  és  

9.3. 9.3 Tridiagonális reprezentáció 
 

Az  paramétereket egy tridiagonális mátrixba rendezhetjük úgy, hogy ennek a karakterisztikus polinomja 

éppen  legyen: 

 

Eszerint  sajátértékei pontosan  gyökei! Ezt a mátrixot (diagonális hasonlósági transzformációval) 

átvihetjük egy több szempontból is előnyösebb szimmetrikus mátrixba: 
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természetesen erre is igaz, hogy  

Tudjuk, hogy a  ortogonális polinom gyökei valósak, különbözők, és -be esnek. Továbbá,  és  

gyökei váltakoznak: 

 

Az első állításnál gondoljuk meg, hogy a (szimmetrikus) tridiagonális reprezentáció is garantálja a gyökök valós 

voltát. (Sőt, a többi tulajdonság, pl. váltakozás is megfogható a lineáris algebra megfelelő tételeivel, ld. Jacobi 

mátrixok.) 

9.4. 9.4 Hankel determináns-reprezentáció 
 

Vezessük be az alábbi 

 

(n+1)-edrendű determinánsokat. Az első (Hankel-típusú) determináns a  mátrix determinánsa egy szám, a 

második (amely csak utolsó oszlopában tér el az elsőtől) egy n-edfokú polinom. Mint kiderül, ez csak egy 

szorzóban különbözik -től:  továbbá  Ez, figyelembe véve a  

összefüggést, lehetőséget ad a főpolinomok normájának a meghatározására: 

 

9.5. 9.5 Christoffel-Darboux formula 
 

A formulát mind a  ortogonális főpolinomokra, mind a  ortonormált polinomokra felírjuk. (Ha az egyiket 

már beláttuk, az ortogonális főpolinomok és az ortonormált polinomok közötti összefüggés alapján a másik már 

könnyen következik.) 

 

 

Ezzel befejeztük a rövid összefoglalót az ortogonális polinomokról. Az utóbbi két formulát rögtön fel is 

használjuk a Gauss kvadratúra együtthatóinak a kiszámításánál. 

9.6. 9.6 Az együtthatók 
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9.2. TételAz  intervallumon értelmezett  súlyfüggvény és az  szám által meghatározott 

 Gauss kvadratúra együtthatói: 

 

ahol  az -ik ortogonális főpolinom az  gyökökkel. 

Mindkét alakot átírhatjuk a  ortonormált polinomokra is: 

 

A bizonyítás a  képleten és a Christoffel-Darboux formulán alapul. 

Megjegyzés: a főpolinomokkal felírt első képlet alapján érdekes előállítást kapunk az együtthatókra, ha a 

nevezőbeli  szorzatot maradékosan osztjuk nel, és figyelembe vesszük azt, hogy az  

pontokban  eltűnik. Az így kapott "elegáns" alak szerint létezik olyan legfeljebb fokú  polinom, 

amellyel a Gauss kvadratúra alakja 

 

Példaként megadjuk a Gauss-Legendre kvadratúra képletét ra mind a numerikus, mind az "elegáns" 

formulával, ahol  

 

Ellenőrizhető, hogy  mellett a másodikból valóban következik az első. 

Még egy lehetőség kínálkozik az együtthatók meghatározására ebből kiderül, hogy a szimmetrikus tridiagonális 

mátrixunkból minden fontos információ kinyerhető. 

9.3. TételLegyen  Jordan-felbontása  ahol  ortogonális: 

 és  Akkor a Gauss kvadratúra együtthatói 

 

Bizonyítás. Határozzuk meg az  mátrix sajátvektorait! Jelöljük az  mátrix -ik oszlopát -vel, azaz 

legyen  Ekkor az  egyenlőség i-ik oszlopa, 

 

éppen az  sajátérték és a hozzátartozó  sajátvektor kapcsolatát fejezi ki. Ha ezeket az egyenlőségeket 

részletesen felírjuk,  tridiagonalitása folytán olyan rekurziót kapunk az  vektor koordinátáira, amely 

egybeesik a  ortonormált polinomra fennálló rekurzióval. Ennélfogva az  sajátvektor a  

vektorral arányos. Mivel a sajátvektor csak egy szorzó erejéig egyértelmű, az  mátrix szükségképpen a 
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mátrixnak egy átskálázása, azaz alkalmas  diagonális mátrixszal 

 

A  diag  mátrix főátlóbeli elemeit meghatározhatjuk abból a feltételből, hogy  ortogonális, azaz  

elemeinek a négyzetösszege 1. Eszerint 

 

Az  összefüggés első sorbeli elemeire nyilván  továbbá 

 

Összevetve az előző tételben kapott $ c_i = \frac{1}{\tilde d_i^2}$ képlettel, a bizonyítandó állítást kapjuk.  

Példa gyanánt kiszámítjuk a Gauss-Hermite kvadratúra adatait  esetén. Az  együtthatók mind nullák, 

míg  tehát a szimmetrizált  mátrixnak a főátlóval szomszédos pozícióiban a  számok 

találhatók. A Jordán felbontás, valamint a  momentum ismeretében (konkrét 

alkalmazásként) az 

 

integrált a  összeggel közelítve a hiba  lesz. 

9.7. 9.7 A Csebisev polinomok 
 

Az előző szakasz eredményeinek az illusztrálására tekintsük a  intervallumon a  

súlyfüggvényre nézve ortogonális polinomokat. Ezek, mint tudjuk, a 

 

(elsőfajú) Csebisev polinomok. A négy alappontú  Gauss-Csebisev kvadratúra 

paramétereinek a kiszámításához szükségünk lesz a rekurzió paramétereire. Jól ismert a 

 

képlet, amelyet a  főpolinomokra átírva a 

 

rekurziót kapjuk (amely től érvényes, et érdemes közvetlenül meghatározni). Az 

utolsó tételben szereplő tridiagonális mátrixok tehát 
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A sajátértékek (egyszersmind a  karakterisztikus polinom gyökei) a  számok. A 

sajátvektorok ortogonális mátrixa a 

 

célszerű rövidítésekkel: 

 

Így a tétel szerint  tehát a négypontos Gauss-Csebisev kvadratúra: 

 

miközben e közelítés pontos a legfeljebb 7-edfokú polinomokra. Az alappontokat akár a fenti -ből 

közvetlenül, akár a tanult  képletből számíthatjuk. 

Persze az, hogy az együtthatók azonosak, csak -től függnek, elméleti úton is belátható. 

9.7.1. Feladat Lássuk be, hogy a  szorzat csak től függ. (Ezek után a  egyenlőség 

akár  behelyettesítésével is megkapható.) 

Megjegyezzük, hogy a standard másodfajú Csebisev polinomoknak is van képletük: 

 

így ezeknek a gyökeire is létezik explicit alak:  sőt, a  együtthatókról is 

tudható, hogy 

 

Ami gondot okozhat: a főpolinomok rekurziója ugyanaz, mint az elsőfajú Csebisev polinomoknál, ezért kell 

hangsúlyoznunk, hogy a rekurziót ezeknél csak -től (azaz tól) kezdve alkalmazhatjuk. A 

magyarázat, hogy a definícióból , de ez az információ az osztásnál elveszik, így egyaránt 

 Egyébként nekik a (megfelelő Hilbert térbeli) normanégyzeteik is hasonlók: 
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A teljesség kedvéért megadjuk a többi klasszikus főpolinom normanégyzetét is: 

Legendre: 

 

Laguerre: 

 

Hermite: 

 

9.7.2. Feladat Számítsuk ki ezeket az integrálokat az analízisben tanult módszerekkel! 

Megjegyezzük, hogy e képleteknek fontos szerep jut a Gauss kvadratúra 

 

hibatételének az alkalmazásakor! 

A Csebisev polinomoknak még sok szép tulajdonságuk van, ezek egyike látható az ábrán. 

Mi lehet a magyarázata a felsejlő vízszintes tengelyű parabolának? 

9.8. 9.8 Hankel inverze Bezout 
 

Térjünk vissza a Hankel-determinánsokkal történő reprezentációra. A  Hankel mátrix egyúttal Gram mátrix, 

és mint ilyen, az 

 

feladat során kerül képbe: a keresett  polinom együtthatói (a hatványbázisában) olyan lineáris 

egyenletrendszert elégítenek ki, amelynek éppen  a mátrixa. Ugyanakkor meglehetősen rosszul kondícionált 

(ld. a 40. Feladatot), tehát üdvözlendő, hogy az inverze ismert típusú, ún. Bezout mátrix. 

Észrevétel: Két polinom (  és ) esetén 

 

a számláló tehát mindig osztható nal. 

9.4. Definícióaz így kapott  mátrix a két polinom Bezout mátrixa. 

9.8.1. Feladat Ez a mátrix explicit módon is megadható a két polinom együtthatóinak kvadratikus 

függvényeként. Vezessük be a  jelöléseket, és ezekkel a következő 

háromszögmátrixokat: 
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ill. 

 

Ekkor a Bezout mátrix alakja: 

 

Itt a baloldali tényezők (  és ) Hankel, míg a jobb oldaliak (  és ) Töplitz típusúak. 

Megjegyezzük, hogy a Maple 15-ben implementált program nem pontosan ezt a t adja, ott az oszlopok 

sorrendje más: fel kell cserélni az elsőt az ikkel, a 2-at az edikkel, stb. 

Az általános eset további vizsgálata helyett tekintsük rögtön (  és  gyanánt) a  és a  ortogonális 

főpolinomokat, ezekre teljesül az a fontos feltétel, hogy gyökeik egyszeresek és egymáséitól is különböznek. Ez 

további reprezentációra ad lehetőséget. 

Vegyünk  gyökei közül két különbözőt:  Ekkor 

 

Ez azt jelenti, hogy a  mátrix főátlón kívüli elemei zérusok, azaz ez a mátrix diagonális! A főátló 

elemeinek a meghatározásához legyen az eredeti definícióban  és  egyelőre változó. Ekkor mivel 

 a számláló így írható: 

 

Ezek után a tört határértéke  esetén kiszámítható: 

 

Összefoglalva azt kapjuk, hogy a  gyökeihez tartozó 

 

Vandermonde mátrixszal 
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A re kapott jellemzés után nézzük a hatványok momentumaiból álló edrendű  Hankel 

mátrixot! Ennek az  indexű eleme:  ami a Gauss kvadratúra alaptétele szerint 

(mivel ) a  szummával is felírható, azaz 

 

Tömörebb, mátrixos alakban: 

 

Azt kaptuk tehát, hogy csak a középső diagonálisban különböznek a 

 

mátrixok, ráadásul ezek a diagonálisok csak egy szorzóban térnek el (ami a  és -re kapott képletekből 

látható):  Összefoglalva tehát azt kaptuk, hogy a  momentumokkal adott  

Hankel, és a  polinomokkal adott  Bezout mátrixra 

 

(E paraméterek kapcsolatát még tovább fogjuk boncolgatni a következő szakaszban.) 

9.9. 9.9 A Gauss-Laguerre kvadratúra  esetén 
 

Példa gyanánt alkalmazzuk az előző szakaszban kapott összefüggést a címbeli esetre. A momentumok most a 

 számok, így 

 

A szükséges Laguerre főpolinomok: 

 

és ot nal osztva az eredmény: 

 

amiből 

 

A szorzatuk  ahol a konstans a  egyenlőségből látható. 

Végül visszatérünk arra a kérdésre, amely a  elemű mátrix Cholesky faktorának a sorai, 

valamint a Laguerre polinomok együtthatói közti kapcsolatot vetette fel. Ehhez az általános esetre érvényes, fent 
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kapott  szorzatelőállításból indulunk ki. A  Hankel mátrix keresett Cholesky 

szorzatfelbontásához fel kell használnunk a szimmetrikus tridiagonális mátrix spektrálfelbontását (a már 

használt  egyenlőséget), majd a 

 

mátrixnak egy  alakú szorzatfelbontását (ahol  a Vandermonde,  pedig alsó háromszög). A 

számítás eredménye az lesz, hogy 

 

Mindez tehát általában is igaz, azonban a Laguerre polinomok különleges plusz tulajdonsággal rendelkeznek: az 

 mátrix elemei  elemeinek az abszolút értékei, azaz úgy képezhetők, hogy minden második átlóban 

egyszerűen elhagyjuk az előjelet, pl. 

 

A fentiek részletes kidolgozása képezi az alábbi feladat anyagát. 

9.9.1. Feladat Határozzuk meg a  Hankel mátrix Cholesky felbontását, majd speciálisan a Laguerre 

polinomok esetén a Cholesky faktor invertálásának a fenti egyszerű módját. 

A  összefüggés nyilvánvaló voltának illusztrálására felírjuk e mátrixszorzatot a harmadrendű esetben, 

a  jelölésekkel: 

 

9.10. 9.10 Ekvivalens mennyiségek 
 

Az  alappontú Gauss kvadratúra együtthatóinak képletében  adat szerepel: az alappontok és az 

együtthatók. (Tulajdonképpen a szabad paraméterek száma eggyel kevesebb, ui. a  érték normáló 

tényezőnek fogható fel.) Kiderül, hogy hasonló  elemű sorozatokból több is van, amelyek önmagukban 

elegendők a Gauss kvadratúra megadásához. Ezek a következők: 

1.  és  

2.  

3.  

4.  

A legtermészetesebb az átjárás az első kettő között: 

 rekurzió; 



 A lineáris algebra speciális 

numerikus módszerei 
 

 69  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 euklideszi algoritmus. 

Az utóbbi esetben felvetődik, mi van akkor, ha degeneráció lép fel, azaz "hézagosak" a fokszámok? Látható 

tehát, hogy szükség van valamilyen plusz kikötésre, így, mielőtt tovább vizsgálnánk a köztes kapcsolatokat, 

kiegészítjük az adatokat egy-egy további jellemzővel, az ún. "pozitivitással", hogy valóban ortogonális 

polinomokat kapjunk: 

1.  és  (a gyökeik valósak és váltakoznak); 

2.  (  

3.  ( ; 

4.  (  

Lássunk ezek után néhány implikációt! 

 ld. a Hankel-determinánssal történő reprezentációt. 

 a  számok a  a  számok a  ortogonalitásból 

adódnak. 

 Itt egy érdekesebb állítás igazolható:  azaz a -ik momentum 

felírható a tridiagonális  mátrix -ik hatványának a bal felső elemével! 

 

 alkalmazzuk a Gauss kvadratúra alaptételét az  hatványfüggvényekre, itt az 

integrál azonos a  szummával, azaz  

9.10.1. Feladat Lássuk be a  implikációt! 

10. 10 Függelék: mátrixok az analízisben 

 

10.1. 10.1 Interpoláció 
 

A Lagrange interpoláció során olyan legfeljebb -edfokú  polinomot keresünk, amelyre 

 

ahol  különböző (valós) számok. A megoldás egyik lehetséges módszere a hatványbázisban történő 

felírás, ekkor a  képlet együtthatóira egy  lineáris egyenletrendszert kapunk, ahol 

 az adott pontoknak megfelelő Vandermonde mátrix: 

 

 pedig a függvényértékek oszlopvektora. A mátrix determinánsa ismert: 
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Ennek a nemnulla volta biztosítja a feladat megoldásának a létezését és egyértelműségét. 

Megjegyzés: a Hermite interpolációnak megfelelő mátrix ennek általánosítása (az ún. confluent Vandermonde 

matrix). Itt csak a Fejér-Hermite interpolációval foglalkozunk egy kérdés erejéig. Legyen ismét  különböző 

alappontunk, azonban mindegyikben pontosan két feltételt követelünk meg: a függvényértékek mellett a 

deriváltak egyenlőségét: 

 

Ekkor a megfelelő mátrix a következő lesz: 

 

Jól felismerhetők az első  sorban az alappontok hatványai, a következő  sorban pedig a deriváltak. A  

polinom létezésének és egyértelműségének a bizonyítása más (polinomos) alakban is elképzelhető, de ha ezt a 

mátrixos megközelítést választjuk, természetesen adódik a következő 

10.1.1. Feladat Határozzuk meg e es mátrix determinánsát! (Azt gyanítjuk, hogy most is szerepet 

kapnak a klasszikus Vandermonde mátrix determinánsában fellépő  szorzatok!) 

10.2. 10.2 Numerikus kvadratúra 
 

Tegyük fel, hogy az  integrált a függvényértékek lineáris kombinációjával akarjuk közelíteni: 

 

Az alappontok itt is az  intervallum különböző pontjai. A Lagrange interpolációs polinomot integrálva 

azonnal kapjuk, hogy a 

 

választás mellett (ahol  a Lagrange-alappolinomok), a formula a legfeljebb edfokú polinomokra 

pontos. 

Azonban ezt a feladatot is megközelíthetjük mátrixos szemlélettel: felírjuk, hogy a hatványfüggvényekre a 

közelítő szumma azonos az integrállal, és a kapott es lineáris egyenletrendszerből határozzuk meg a 

 együtthatókat. Amit ki akarunk hangsúlyozni, hogy ez a mátrix a fentinek épp a transzponáltja lesz: 
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Megjegyezzük, hogy a Gauss kvadratúra (jóval érdekesebb) mátrixainak külön fejezetet szenteltünk. 

10.3. 10.3 Approximáció Hilbert térben 
 

A pozitív definitség témaköréhez kapcsolódva nézzük a következő kérdést: Mi az  térben a legjobb 

legfeljebb edfokú közelítése az 

 

függvénynek? 

Emlékeztetőül, a  Gram mátrix a szóban forgó altér báziselemeinek az egymással vett skalárszorzataiból áll, 

 pozitív definit, míg a jobb oldali  vektor elemei a báziselemeknek a közelítendő elemmel vett 

skalárszorzatai. 

Másodfokú polinomokkal ( ) közelítve  a as Hilbert mátrix lesz (MATLAB-ban ). 

Érdekességként megemlítjük: ennek az inverzére is van explicit képlet: . A jobboldali  vektor a megadott  

függvénynek és a ( ) báziselemeknek a skalárszorzataiból áll, ahol  A  lineáris 

egyenletrendszer megoldásaként kapjuk a  vektort, mint a legjobban közelítő polinom együtthatóit. 

A távolság négyzetére felírva az ún. "Fradi-formulát": 

 

Ezt részben meg is jósolhattuk volna, nevezetesen azt, hogy  eltűnik a  esetekben, hiszen ekkor a 

vizsgált  függvény beleesik a  altérbe, így a távolság szükségképpen nulla. Az is várható volt, 

hogy a  hiba (távolság)  esetén hoz tart azt persze nem láthattuk előre, hogy  

10.3.1. Feladat Vajon hogy általánosítható a kapott képlet? Megjegyezzük, hogy re is hasonló formulát 

kapunk:  

A Hilbert mátrix is lehetőséget ad egy feladat megfogalmazására: 

10.3.2. Feladat A fenti as Gram mátrix az edrendű  Hilbert mátrix speciális 

esete. Ez rosszul kondícionált: 

 

Lássuk be ezt "gépi úton"! Járjunk el a következőképpen: 

i) Számítsuk ki 1-től 10-ig a megfelelő kondíciószámokat, tegyük őket egy vektorba; 

ii) szorozzuk meg nel elemenként; 

iii) vegyük a logaritmusukat (ezzel már kicsit "megszelidítettük" őket), végül 

iv) képezzük a differenciákat (MATLAB: diff). 

Azt tapasztaljuk, hogy a kapott számok eleinte jó közelítéssel egy  szám körül ingadoznak (majd nagyobb 

ekre már eltérő értékek jelennek meg a kiírásban!). Innen "visszafejtve" kaphatjuk a 

 



 A lineáris algebra speciális 

numerikus módszerei 
 

 72  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

becslést. Ezt már könnyen összevethetjük az elméleti alakkal. 

10.4. 10.4 Speciális eset: spline approximáció 
 

Adott (kellően sima) függvény spline-okkal történő interpolációja a BSc kurzusok anyaga, ennek a módszerét 

ismerhetjük. De egy  függvényt ben is approximálhatunk; ez bizonyos értelemben 

egyszerűbb: itt nem kell peremfeltételekkel "bajlódnunk". Tekintsük az egyenletes felosztás esetét, azaz legyen 

 egy-egy részintervallum hossza. 

Megadjuk az így kapott lineáris egyenletrendszer mátrixát a B-spline bázis esetén ra. 

Emlékeztetőül, egy adfokú spline-t a következő alakban írhatunk fel: 

 

Itt  az a adfokú B-spline, amelynek a tartója  

A fentieknek megfelelő  normálegyenlet mátrixa (a  Gram mátrix) szimmetrikus pozitív definit 

sávmátrix, amely egyúttal perszimmetrikus, tehát a másodlagos  átlóra nézve szimmetrikus. 

Ezért elég megadni a bal felső blokkját, sőt, annak is a felét, ez alapján az egyenletrendszer már felírható, a jobb 

oldal ugyanis az általános esethez hasonlóan az adott függvénynek és a báziselemeknek a skalárszorzataiból áll. 

E blokkok a következők: 

 

ahol a  melletti index a fokszámra utal. Példa gyanánt készítsük el az elsőfokú spline-okra a lineáris 

egyenletrendszer mátrixát  részre osztott intervallum esetén. Mátrixunk mérete  lesz. A 

megadott alsó háromszöget tükrözzük a főátlóra, ezt egyenletesen folytatjuk, majd a jobb alsó sarokban 

felhasználjuk a perszimmetriát. Az eredmény: 

 

10.4.1. Feladat Lássuk be ennek az érvényességét, azaz indokoljuk meg a re kapott alakot az elsőfokú B-

spline-ok ismeretében! (Csak három integrált kell kiszámítanunk. A tridiagonális jelleg könnyen látható: egy B-

spline-nak csak önmagával, valamint a tőle közvetlenül balra és jobbra eső B-spline-nal van nemnulla 

skalárszorzata!) 

10.5. 10.5 Approximáció Banach térben 
 

Ha az előbb az approximációra néztünk példát, akkor idekívánkozik egy, a approximációval 

kapcsolatos feladat is, amely szintén lineáris algebrai kapcsolattal bír! Mint tudjuk, a Remez algoritmus 

általános lépése két féllépésből áll, az egyik nemlineáris (tkp. függvénydiszkusszió), míg a másik tiszta lineáris 

probléma megoldását igényli. Ki fog derülni, hogy ennek a lineáris egyenletrendszernek a megoldása 

visszavezethető két Lagrange interpolációs feladatra! 
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Legyenek adottak az beli szigorúan monoton növő  (nem feltétlenül optimális) alappontok, és 

keressük az edfokú  polinomot és a  számot, mint az adott  függvényt legjobban 

megközelítő polinomnak és az előjeles távolságnak az (eddiginél jobb) közelítését, tehát a  és 

 mennyiségeket, ahol 

 

A Csebisev-tételre hivatkozva, adott monoton növő  alappontok mellett az 

 

lineáris egyenletrendszert kell megoldanunk. Ezt átírva 

 

alakba, a  jelöléssel: 

 

Ennek a megoldását válthatjuk ki a következő trükkel. (Erre az ad esélyt, hogy mátrixunk erősen emlékeztet a 

Vandermonde mátrixra!) 

Válasszunk egy  egészet, és fogalmazzuk meg az alábbi két Lagrange interpolációs 

problémát: 

 

Ekkor a 

 

polinom már "majdnem jó": a iktól eltekintve minden pontban teljesíti a kívánt feltételt. Vegyük észre, 

hogy  még rögzítésre vár! Értékét a 

 

egyenőségből kaphatjuk meg: 

 

10.5.1. Feladat Lássuk be, hogy e tört nevezője nem lehet nulla. 

10.6. 10.6 Differenciálegyenletek aszimptotikus stabilitása 
 

Az 
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elsőrendű közönséges differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiértékprobléma numerikus megoldására 

szolgálnak a Runge-Kutta (RK) módszerek. Az  lépcsős módszerek alakja 

 

Itt  alkalmas  lépésközzel. Explicit RK módszerről beszélünk, ha a szummában  csak -

től -ig fut, ekkor ui.  kiszámításához nincs szükség a többi -re. Ellenkező esetben implicit a módszer. 

Legegyszerűbb az Euler-féle módszer, ekkor az  közelítések kiszámítására az 

 

képletet használjuk. Ez nyilván explicit, míg az 

 

képlettel megadott trapéz-módszer implicit. 

A fenti  adatokat egy ún. Butcher-táblázatba tömöríthetjük: 

 

= 

 

Fontos összefüggések: A  mátrix -ik sorösszege  a  vektor elemösszege pedig  

Alapvető fogalom az aszimptotikus stabilitás (A-stabilitás). Mivel az 

 

TESZT-feladat  megoldására nyilván  a következő definíciót fogadjuk el: 

10.1. Definíció Egy módszer aszimptotikus stabil, ha a fenti TESZT-feladatra kapott  sorozatra 

 függetlenül a  lépésköz választásától. 

Ismert: Az Euler-módszer nem A-stabil, a trapézmódszer viszont A-stabil. Az utóbbit látjuk be: a TESZT-

feladatra alkalmazott rekurzió (az implicit jelleg ellenére) megoldható és a kapott alak elemi úton vizsgálható: 

 

Itt a zárójelbeli mennyiség abszolút értéke 1-nél kisebb kell, hogy legyen. Mivel ez minden  és  

esetén teljesül, kész vagyunk. 
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Fogalmazzuk át (ill. finomítsuk) az A-stabilitás fenti definícióját! Belátható (ld. lentebb), hogy Runge-Kutta 

módszerek esetén az ik és az ik iterált hányadosa egy csak a  szorzattól függő mennyiség. 

Ha ezt stabilitási függvénynek nevezzük, akkor fennál: 

 

Az aszimptotikus stabilitási tartomány (AST) pedig azon  komplex számok összessége, amelyekre 

 

Ekkor mondhatjuk, hogy egy RK módszer pontosan akkor A-stabil, ha aszimptotikus stabilitási tartománya 

magában foglalja a baloldali félsíkot, azaz 

 

Az Euler módszerre  míg a trapéz módszerre a fentiek szerint  

Most általánosan is bebizonyítjuk a stabilitási függvény létezését. Bevezetve a  valamint a csupa 

esből álló  vektort, a definíció alapján írhatjuk: 

 

ahonnan az  képletet figyelembe véve 

 

amit bizonyítani kellett. Egyúttal megkaptuk a RK módszerek stabilitási függvényét. Az alábbiakban ennek 

adjuk meg egy ekvivalens alakját, amely bizonyos szempontból praktikusabb. (Ez a lineáris algebra 

hozzájárulása a stabilitási függvény vizsgálatához.) 

10.2. LemmaA Runge-Kutta módszer stabilitási függvénye 

 

Bizonyítás: I. Tekintsük az 

 

determinánsokat. Ezek nyilván egyenlőek (hiszen ugyanannyi sor-, mint oszlopcserével jutunk el az egyikből a 

másikba, így az inverziók száma páros). Számítsuk ki mindkettőt a Schur komplemens felhasználásával! 

Kapjuk: 

 

ahonnan átrendezéssel kapjuk az állítást. 

II. Másképp is eljárhatunk: a négyzetes, invertálható  mátrixra és a megfelelő dimenziójú  vektorokra 

fennálló 

 

összefüggés alkalmazásával. Az első egyenlőség szerint a feladat visszavezethető az  speciális esetre, 

erre viszont érvényes a következő azonosság: 
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Következmény. Explicit Runge-Kutta módszernek az aszimptotikus stabilitási tartománya polinom, míg 

implicité racionális függvény. 

10.7. 10.7 Többlépéses módszerek 
 

A Runge-Kutta módszerek mellett fontos szerepet játszanak a kezdetiérték-probléma megoldásában az ún. 

többlépéses módszerek. Ezek általános alakja 

 

Az így kapott módszer  esetén explicit,  esetén implicit. Az együtthatók meghatározásának egyik 

kézenfekvő módja, ha megköveteljük, hogy a módszer a hatványfüggvényeket pontosan integrálja. Ez, mint 

belátható, lineáris egyenletrendszerre vezet. 

10.3. LemmaA módszer ra  pontos  

 

Felírjuk e lineáris egyenletrendszer mátrixának néhány sorát az olvasó kényelme kedvéért. Ekkor az 

ismeretlenek vektora 

 

maga a mátrix pedig 

 

Például az  paraméterekkel megadott kétlépéses módszert 

tekintve látható, hogy az  homogén lineáris egyenletrendszernek (ahol  az  és  vektorok 

együttese) az első négy egyenlete teljesül, azaz a lemma szerint az  hatványokat pontosan 

integrálja a módszer. 

Az  esetben például az Adams módszereket kapjuk, közelebbről, Adams-Bashforth az explicit, Adams-

Moulton az implicit módszerek neve. 

Sok esetben azonban célszerűbb az  és  értékeket "összevonni", és ha valamelyik sorozat rövidebb, azt 

nullákkal kiegészíteni. Legyen ez a közös természetes egész  ahol az egyértelműség miatt feltesszük: 

 Ekkor az  és  sorozatokat egymás alá is írhatjuk, pl. az előbbi explicit kétlépéses 

módszer sémája: 
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Az együtthatókat a megadott lineáris egyenletrendszerből meghatározva érdekes felfedezéseket tehetünk. 

Például az említett módszer "párjaként" megkapjuk az implicit 

 

módszert, amely az explicitből egy tükrözéssel és az előjelek megváltoztatásával adódik. (Az, hogy  nem egy, 

nem jelent problémát: mindegyik együtthatót leoszthatjuk vele.) Ugyanez a jelenség mutatkozik ra is, 

ekkor az 

 

párt kapjuk. Vannak azonban emellett "önmagukban" is (ferdén) szimmetrikus módszerek, mind explicit, mind 

implicit esetben. Ilyen például az explicit 

 

valamint az implicit 

 

két- ill. háromlépéses módszer. (E kétlépésesek közül az explicit az ún. középpont-szabály (midpoint rule), míg 

az implicit a Milne-Simpson figyeljük meg az  számokat!) 

10.7.1. Feladat Bizonyítsuk be a fenti ferde szimmetriákat, azt, hogy az  feltételeket kielégítő 

explicit módszerek "tükörképe" implicit módszert ad; valamint az "önmagában" ferdén szimmetrikus módszerek 

létezését. 

Vizsgáljuk meg, hányadfokú polinomokat integrálnak pontosan ezek a módszerek! 

Határozzuk meg a fentieknél eggyel nagyobb lépésszámú képleteket! 
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