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SAMENVATTING 151

Samenvatting

Matrix Perturbaties - eigenwaarden begrenzen en bepalen

Perturbaties zijn verstoringen. Ondanks de wat negatieve klank van dit woord

is niet elke perturbatie een slechte perturbatie. Er zijn perturbaties waaronder

nuttige eigenschappen van de matrix behouden blijven, zoals bijvoorbeeld de or-

thonormaliteit van de basis van eigenvectoren of het Hermitisch zijn van de oor-

spronkelijke matrix.

Het eerste deel van dit proefschrift analyseert een aantal van zulke perturbaties.

Het uiteindelijke doel is om te begrijpen hoe de eigenwaarden van de oorspronke-

lijke matrix door dergelijke perturbaties worden bëınvloed. Voor Hermitische ma-

trices resulteert het onderzoek in grenzen voor de eigenwaarden van Hermitische

perturbaties van rang k, die de klassieke grenzen van Weyl en de recentere gren-

zen van Ipsen en Nadler verbeteren. Hun nauwkeurigheid is afhankelijk van het

aantal beschikbare eigenwaarden en eigenvectoren van de oorspronkelijke matrix.

Dezelfde aanpak leidt vervolgens tot grenzen voor de singuliere waarden van zowel

perturbaties als uitbreidingen van rechthoekige matrices.

Vervolgens richt het onderzoek zich op normale perturbaties waaronder nor-

maliteit behouden blijft. Voor 2 × 2 matrices en matrices van rang één is de

analyse compleet, terwijl voor hogere rang alle essentieel Hermitische normaliteits-

behoudende perturbaties worden beschreven. Eerder werk van Ikramov en Elsner

op het gebied van normaliteitsbehoudende uitbreidingen van matrices krijgt hier

een verdieping, alsmede een aanvulling over de gevolgen voor de eigenwaarden.

Het hoofdstuk besluit met de constructie van alle matrixuitbreidingen die resul-

teren in normale matrices met eigenwaarden op een kwadratische kromme in het

complexe vlak.

Het tweede deel van dit proefschrift onderzoekt een iteratieve methode voor

Hermitische eigenwaardeproblemen, genaamd de Subspace Projected Approximate

Matrix (SPAM) methode, vanuit een numeriek lineair algebraisch oogpunt. Voor

een aantal bijzondere keuzes van de benaderende matrix blijkt SPAM mathema-

tisch equivalent te zijn aan de Lanczos methode. Meer geavanceerde benaderingen

maken SPAM tot een opgevoerde versie van Lanczos, wat echter ook kan worden

uitgelegd als een poging om een bepaalde instantie van de gepreconditioneerde

Jacobi-Davidson methode te verbeteren.




