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Samenvatting

In dit rapport wordt een vergelijkend onderzoek beschreven naar methoden voor

het minimaliseren van sommen van kwadraten van niet-lineaire functies. Deze

methoden worden onder andere toegepast bij het schatten van de parameters van

niet-lineaire modelfuncties en bij het oplossen van stelsels niet-lineaire

vergelijkingen. Voor 14 verschillende testproblemen, waarvan 8 theoretische

problemen en 6 practijkproblemen, werden de methoden van Gauss-Newton,

Marquardt, Jones, Fletcher en Powell vergeleken met daarbij twee verschillen

de versies voor de methoden van Gauss-Newton en Marquardt. Tevens werden voor

aIle methoden twee verschillende strategieen vergeleken voor het bepalen van

de stapgrootte in iedere iteratieslag, namelijk stapgroottehalvering en lijn

minimalisering. Als voornaamste conclusies van dit onderzoek kwamen naar vo

ren dat de methode van Marquardt hE'" meest geschikt is voor algemene toepas

sing en dat nauwkeurige stapgroottebepaling in iedere iteratieslag onvoorde

lig is.
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Hoofdstuk I. Inleiding en gebruikte symbolen

1.1. Inleiding

Een veel voorkomend probleem in de statistiek is om aan 4e hand van waarne

mingen de parameter(s) van een modelfunctie te schatten. De veronderstelling

die hierbij gemaakt wordt is dat geldt

(1. 1)

waarin

t = 1•••• ,m ,

m = aantal waarnemingen

x = onbekende parametervector E lRn

y t = t-de waarneming

mt = modelfunctie voor de t-de waarT'~ming

e t = meetfout in de t-de waarneming

onderstreping van de variabelen geeft hierbij aan dat men te maken heeft met

stochastische variabelen.

In het geval dat de meetfouten onderling onafhankelijk en normaal verdeeld

*zijn geldt dat de vector x waarvoor de (eventueel gewogen) som van de kwadra-

ten van de residuen Yt - mt(x) minimaal ~s, de maximum likelihoodschatter

voor x is. In het geval dat de modelfunctie een lineaire functie van x is

*geldt dat deze x tevens de beste lineaire zuivere schatter is. Het bepalen

van de maximum likelihoods chatter komt dus neer op het oplossen van proble

men van de vorm

0.2)

Indien alle ft(x), t = 1, ••• ,m lineaire functies van x zijn komt het oplossen

van (1.2) neer op het oplossen van het lineaire kleinste kwadratenprobleem

() • 3) min II Jx ... f(O) 11
2

•
xElR

n

waarin

0.4) J tj
aft

= -- •ax.
J
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De oplossing x* van (1.3) kan rechtstreeks (zonder iteratieve methode) wor

den bepaald. Een duidelijk overzicht van methoden voor het oplossen van li

neaire kleinste kwadratenproblemen wardt gegeven in het boek van Lawson and

Hanson (1974).

Indien de ft(x), t = I, ... ,m niet aile lineaire functies van x zijn spreken

we in geval van (1.2) van eenniet-lineair kleinste kwadratenprobleem. Een

voor de hand liggende iteratieve methode om dit probleem op te lossen is om

de functies ft(x) locaal door lineaire functies te benaderen en als volgend

benaderingspunt voor x* de oplossing van het lineair kleinste kwadratenpro

bleem te nemen. Deze methode, die bekend staat als de methode van Gauss-New

ton, vormt de basis voor methoden om niet-lineaire kleinste kwadratenproble

men op te loss en.

Als uitgangspunt voor dit onderzoek naar methode~ voor het minimaliseren van

sommen van kwadraten van niet-lineaire functies is gekozen het boek onder re

dactie van Murray (1972). Hierin wordt door Powell een goed en recent over

zicht gegeven van de stand van zaken op het gebied van de niet-lineaire kwa

draatsomminimalisering. Een vergelijkbaar doch beperkter onderzoek werd eer

der reeds door Timmermans (1971) als stageonderzoek aan de Technische Hoge

school Eindhoven verricht. Hierbij werden echter verschillende programmeer

technieken voor de verschillende algorithmen gebruikt. Juist voor het afslui

ten van het onderzoek verscheen een voorlopig rapport van Bus, Domselaar en

Kok (1975) waarin eveneens enkele methoden voor kwadraatsomminimalisering

worden vergeleken. Meer dan bij het onderhavige onderzoek lag bij deze verge

lijking, welke de methoden van Marq~ardt en Gauss-Newton betrof, de nadruk

op de numeriek wiskundige aspecten van de algorithmen.

De indeling van de hoofdstukken is als voigt: Na dit inleidend hoofdstuk I,

waarin tevens de gebruikte notaties worden beschreven, komen in hoofdstuk II

allereerst algemene minimaliseringsmethoden aan de orde. In de volgende twee

hoofdstukken worden daarna een aantal kwadraatsomminimaliseringsmethoden be

handeld, en wei in hoofdstuk III methoden welke gebruik maken van de eerste

afgeleiden (1.4) en in hoofdstuk IV methoden waarbij het gebruik van deze af

geleiden wordt vermeden. In hoofdstuk V volgt een beschrijving van het uitge

voerde numeriek onderzoek waarvan de resultaten zijn samengevat in de tabel

len welke aan het einde van dit rapport zijn toegevoegd. Deze resultaten wor

den besproke£l in hoofds tuk VI ,waarna tot slot in hoofds tuk VII een opsomming
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voIgt van de conclusies waartoe dit onderzoek heeft geleid. De algol tekst

van het gebruikte computerprogramma (MINIQUAD) wordt gegeven in Eilers (1975).

1.2. Gebruikte symbolen

1. Ret in dit verslag beschouwde probleem kan als volgt worden geformuleerd

(1.5) min F(x) •

xclR
n

waarin F(x) een niet-lineaire functie ~s van de n-vector

2. x* geeft een oplossing van (1.5) aan

3. g is de gradient-vector van F(x). dus het i-de element van g is gedefinieerd

door

ofwel

g(x) = 'V F(x) •x

4. G is de n x n Hessiaan-matrix van F(x), dus het (i.j)-de element van G is ge

definieerd door

G. := a2F
i.j I, ••• ,n •=

~,J ax. ax.
~ J

5.
(k)

is de k-de benadering *x voor x •

6. F(k) = F(x(k».

7. (k)
= g(x(k».g

8. G(k) = G(x(k».

9. B(k) is een k-de benadering voor G.

10. H(k) is de k-de benadering voor
-I

G •
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II. Als F(x) een kwadraatsom is p dan kunnen we F(x) schrijven als

F(x) =
m 2 TL ft(x) = f (x)f(x) p

t=1

waarin

f I (x).
f(x) :=

f (x)m

12. J is de m x n Jacobiaan matrix

nieerd is door

van f(x) waarvan het (tpj)-de element gedefi-

J .
tJ

Of
t

:=~ pox.
J

t = I p••• pm; J I p ••• ,n •

14.
(k)

s (k+1) (k) (k)d(k) (k) (k):= x - x = a p waar1n a een scalair is en d een zoek-

rich ting in lRn •

15 T b . f d• ovenaan een matr1x 0 vector betekent getransponeer e.

16. C
r

duidt de klasse van functies aan waarvan de r-de afgeleide continu 18.

17. II y II betekent de euc1idische norm van de vector y.

18. diag{A.} betekent de diagonaalmatrix met op de diagonaal de scalaire groot
1

heden A1pA zp ••• etc.



- 6 -

Hoofdstuk II. Algemene mirtimaliseringsmethoden

In dit hoofdstuk wordt allereerst de algemene vorm van een minimaliserings

algorithme behandeld. Daarna volgt een indeling en opsomndng van de meest

gebruikte methoden voor het minimaliseren van een functie van meerdere varia

be len.

2.1. Probleemstelling

De in dit verslag beschreven studie heeft betrekking op problemen van de vorm

(2. I) nun F(x) •

xElR
n

De oplossingen x* van (2. I) heten globale dan weI locale minima van F(x) ~n

overeenstemndng met de volgende definities.

Definitie I. x* ElRn heet een gZobaa[ minimwn van F(x) indien geldt

*VxdRn F(x ) ~ F(x) •

Definitie 2. x* E lRn heet een [ocaa[ minimwn van F(x) indien geldt

*3">0 V II * II F(x) ~ F(x) •
<- x: x-x <E

Indien FECI dan is een nodige voorwaarde voor een Iocaal minimum van F(x)
. *
~n x

(2.2)

dat

*'i/ F(x ) = 0 •
x

Immers als FEe I , n
dan geldt voor een willekeurige eenheidsvector Y E lR

* * T *F(x + Ey) = F(x ) + Ey 'i/ F(x ) + O(E)
X

(E -+ 0) •

* T *Stel 'i/ F(x ) ~ 0, dan kunnen we een y vinden waarvoor y 'i/ F(x ) < 0, dus
x x

geldt voor voldoend kleine E > 0 F(x* + Ey) < F(x*).

De voorwaarde (2.2) is echter niet voldoende: x* zou een zadelpunt kunnen

zijn.
2

Een voZdoende voorwaarde kunnen we weI formuleren indien FEe • Er geldt

dan met name

* 1 *'i/ F(x ) = 0 ' x is een locaal

G<x*) is positief definietJ ~ minimum van F(x) •
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2We kunnen dit als volgt inzien: Als FEe geldt voor een willekeurige een-

heidsvector y E JRn

*F(x + £y) * T * 2 T * 2= F(x ) + £y V F(x ) + !£ Y G(x )y + 0(£ )X .
(£ -+- 0)

* 2 T * 2= F(x ) + !£ Y G(x )y + 0(£ ) (s -+- 0) •

* T *Als G(x ) positief definiet is geldt y G(x )y > O. zodat voor voldoend klei-

* *ne £ > 0 volgt F(x ) < F(x + sy).

In het algemeen zal men voor de oplossing van (2.1) aangewezen zijn op nume~

rieke algorithmen. We merken hierbij meteen op dat geen enkel algorithme in

staat is onderscheid te maken tussen een globaal en een locaal minimum.

2.2. Algemene vorm van een minimaliseringsalgorithme

prob leem (2. 1)

x(O) EJRn , zet k:= 0

is. 20 ja, dan klaar
(k+ I)bepaal een nieuw punt x • zet k : = k + 1 en ga terug naar (i).

kies een startpunt

bepaal F(x (k»

f (k) . 1test 0 x opt~maa

De Jong (1973) geeft het volgend schema voor de algemene vorm van een minima

liseringsalgorithme voor

(0)

(i)

(ii)

(iii)

Deze vier stappen representeren de vier belangrijkste facetten van minimali

seringsalgorithmen. Deze facetten. die het succes van een algorithme in de

practijk in grate mate bepalen, zijn

(0)

(i)

(ii)

(iii)

startpuntkeuze

functie-evaluatie

optimaliteits- of stopcriterium

verbetermethode.

De eerste twee facet ten worden voornamelijk bepaald door het betreffende prac

tijkprobleem. Over de andere twee facet ten kunnen we iets meer zeggen in het

algemeen.

Met betrekking tot het derde facet, het optimaliteits- of stopcriterium, kan

worden opgemerkt dat in de practijk veelal een combinatie van de volgende

drie criteria wordt gebruikt:
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€ •

a)

b)

c)

/F(x(k» - F(x(k-l»l < €

II x(k) - x(k-l) 11 <

Welke specifieke combinatie gebruikt wordt in de realisering van een algo

rithme in een computerprogramma is zowel afhankelijk van dat algorithme als

van het op te lossen probleem.

Wat betreft het vierde facet. de verbetermethode. kan worden opgemerkt dat

hiervoor in de meeste algorithmen het volgende schema van toepassing is

I) bepaal de zoekrichting d(k)

2) bepaal de stapgrootte a (k)

3) bepaal een volgend punt met x(k+l) :== x(k) + a(k)d(k).

De diverse algorithmen verschillen voornamelijk in de keuze van de zoekrich

ting d (k). Hierop komen we in het volgende dan ook terug bij de bespreking

van de methoden. Voor de stapgroottebepaling is de meest gebruikelijke methode

die van lijnminimalisering. Hierbij wordt a(k) zo bepaald dat

F(x(k) + a(k)d(k» == min F(x(k) + ad(k» •
a

Meer"details over lijnminimalisering zijn te vinden in Kowalik & Osborne

(1968), Murray (1972) en de Jong (1973).

Met behulp van bovenstaande verbetermethode komen we tot de volgende stan

daa:t'da Zgori thme:

(0)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

kies een startpunt x(O) E JRn en zet k : == 0

bepaal F (x (k»

test of x(k) optimaal is. 20 ja, dan klaar

bepaal een zoekrichting d(k)

bepaal de stapgrootte a (k)

bepaal het volgende punt x(k+l) :== x(k) + a(k)d(k). Zet k :== k + 1 en

ga terug naar (i).
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2.3. Minirnaliseringsmethoden

Voor het minima1iseren van een functie van meerdere variabe1en zonder neven

voorwaarden werden een groot aantal methoden ontwikkeld. Deze rnethoden zijn

onder te verde len in de vo1gende vijf categorieen:

1) direct-search methoden

2) gradient (steepest-descent) methoden

3) geconjugeerde-gradient methoden

4) tweede-afgeleide (of Newton) methoden

5) quasi-Newton- of variabele-metriek methoden.

We zul1en nu achtereenvolgens deze categorieen bespreken en de meest frequent

toegepaste methoden daarbij vermelden. Voor de beschrijving van deze methoden

wordt verwezen naar Murray (1972) en de Jong (1973). Ter verduide1ijking van

enkele opmerkingen over convergentiesnelheid van sommige methoden geven we

eerst nog een definitie (vergelijk Luenberger (1973)).

Definitie 3. Zij {x(k)} een rij die naar x* convergeert. De orde van conver

gentie van de rij {x(k)} is gedefinieerd als het supremum van de niet-nega

tieve getallen p die voldoen aan

_ II (k+ I) _ * IIo < 1· x x
- k~ II )k) - x* liP

s < 00

We spreken van k-de orde convergentie als p = k, van Zineaire converngetie

als p = 1 en 0 < S < 1 en van kwadratische convergentie als p =2 en 0 < S < 00,

.3.1. Direct-search methoden

Direct-search methoden z~Jn methoden waarvan de strategie uitsluitend geba

seerd is op de kennis van de waarden van de functie in opeenvolgend geeva1u

eerde punten. Nieuwe zoekrichtingen worden van te voren vastge1egd of bepaa1d

op grond van de ervaring met de functiewaarden in eerder geevalueerde punten.

De meest bekende methoden zijn:

alternating-variable methode

pattern-search methode

razor-search methode

methode van Rosenbrock

methode van Davies, Swann en Campey

methode van evolutionary operation

simplex methode

simplex methode van NeIder and Mead

random search methoden.
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Als voordelen van dezedirect-search methoden kunnen worden genoemd de alge

mene toepasbaarheid (ook op niet-differentieerbar~ functies), de eenvoudige

programmeerbaarheid en de geringe hoeveelheid benodigde geheugenruimte. Als

nadelen staan hier tegenover het relatief groot aantal functie-evaluaties

nodig voor convergentie als gevolg van het ineffectieve gebruik van de ver

kregen informatie en de veelal langzame en niet-gegarandeerde convergentie •

• 3.2. Gradient (steepest-descent) methoden

Gradient methoden zijn methoden waarbij voor de zoekrichting d(k) de rich

ting van de (negatieve) gradient wordt genomen. De a1gorithme voor deze me

thoden 1uidt dus

waarin

Het is gebruike1ijk om onderscheid te maken tussen steepest-descent metho

den, waarbij a(k) wordt bepaa1d door 1ijnminima1isering en gradient methoden,

b ' , (k) d' , d d l' , " l' . b 1d dwaar ~J a op een an ere w~J ze an oor ~Jnm~n~ma ~ser~ng epaa wor t.

Theoretisch is de steepest-descent methode erg aantrekkelijk, aangezien we
. d 'h' d . , .. 'It' 'd (k) k . dIn e rlC tlng van e negat~eve gradlent a& ~J een a unnen Vln en waar-

d f ' d' h (k+ I ) , 'd ' h (k)voor e unctlewaar e In et punt x k1e~ner lS an ~n et punt x •

Onder heel zwakke voorwaarden kan daarom theoretisch convergentie worden be

wezen. A1s nadee1 ge1dt echter dat de methode slechts 1ineaire convergentie

bezit, zodat de methode vooral in de buurt van het minimum zeer 1angzaam con-

vergeert.

2.3.3. Geconjugeerde-gradient methoden

Geconjugeerde-gradient methoden zijn methoden die geconjugeerde richtingen

als zoekrichtingen gebruiken. Deze geconjugeerde richtingen zijn als vo1gt

gedefinieerd.

Definitie 4. De n 1ineair onafhankelijke richtingen {dO, ••• ,dn_ 1} in Bn heten

A-orthogonaal of onder ling A-geconjugeerd t.o.v. een (symmetrische positief

definiete) matrix A indien ge1dt

""
d~ Ad 0) i 'f J1 '\

,.)

T 'f 0 jd..Ad. 1
1 J

,
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Het gebruik van deze richtingen als zoekrichtingen is gebaseerd op de vol

gende, in de Jong (1973) bewezen, eigenschap.

Eigenschap. Indien bij de minimalisering van een positief definiete kwadra

tische vorm F(x) = !xTAx + bTx + c achtereenvolgens van A-geconjugeerde

richtingen gebruik wordt gemaakt met exacte lijnminimalisering, dan wordt het

minimum van F(x) in ten hoogste n iteratiestappen gevonden.

Als bekendste geconjugeerde-gradient methoden gelden

methode van Smith (zonder afgeleiden)

methode van Powell uit 1964 (zonder afgeleiden)

methode van Hestenes-Stiefel

methode van Fletcher-Reeves

Partan methode

geprojecteerde geconjugeerde-gradient methode van Pearson •

• 3.4. Tweede-afgeleide (of Newton) methoden

Tweede-afgeleide methoden zijn methoden die gebruik maken van Hessiaan G(k)

in het punt x(k). Als voornaamste representant van deze methoden geldt de me

thode van Newton, waarvoor de algorithme luidt

waarin a(k) en d(k) worden bepaald door

(2.4)

G(k) d (k) (k)
-g

(k)
Indien a bepaald wordt door lijnminimalisering spreekt men meestal van de

gemodificeerde methode van Newton. Als voordelen van de methode van Newton

kunnen worden genoemd de snelle (kwadratische of tweede-orde) convergentie,

als convergentie optreedt, en het feit dat in principe geen lijnminimalisering

wordt vereist. Als nadelen staan hier tegenover dat in iedere iteratieslag

de Hessiaan G(x(k» moet worden berekend en dat de methode vaak niet conver

geert als het startpunt te ver weg wordt gekozen. Bovendien geeft het bepalen

va.n de zoekrichting d(k) ui.t vgl. .4) illoeilijkheden indien G(x(k». singu-

lier of b ns singJ~ler is.
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Ter overkoming van deze nadelen onder behoud van de voordelen werden er een

aantal modificaties van de methode van Newton ontwikkeld. De meest bekende

daarvan zijn

modificatie van Greenstadt

modificatie van Goldfield, Quandt en Trotter (naar idee van Levenberg-Mar

quardt)

modificatie van Fiacco-McCormick •

• 3.5. Quasi-Newton- of variabele-metriek methoden

Quasi-Newton- of variabele-metriek methoden zijn methoden die zijn gebaseerd

op hetzelfde principe als de methode van Newton. Het verschil bestaat daar

uit dat niet in ieder punt x(k) de volledige matrix G(k) moet Horden berekend.

Om het vele rekenwerk, nodig voor het bepalen en inverteren van de matrix

G(k) 01 ak 0 0 d, te omze~ en, m en deze methoden gebru~k van een benader~ng voor e ma-
o G(k) - 1 H(k) 0 (k) 0 0 0 0 1

tr~x =: • Deze matr~x H wordt ~n ~edere ~terat~es ag aangepast

met behulp van een aanpassings- of "update"-formule in de vorm van bijvoor

beeld:

Als voornaamste representanten van deze groep gelden

de methode van Davidon-Fletcher-Powell

de methode van Broyden-Fletcher-Shanno.

2.4. Gedrag van enkele minimaliseringsmethoden

Om enig inzicht te krijgen in het gedrag en de convergentiesnelheid van de

verschillende minimaliseringsmethoden kijkt men meestal eerst hoe deze metho

den zich gedragen voor een positief definiete kwadratische vorm. Dit vanwege

het feit dat de objectfunctie F(x) van veel minimaliseringsproblemen in de

omgeving van het optimum goed benaderd kan worden door een kwadratische vorm.

Zodoende benadert men vaak een willekeurige functie locaal door een kwadra

tische vorm (de eerste drie termen van de Taylorreeks) en minimaliseert deze

vervolgens. Ter illustratie van het voorgaande beschouwen wij in navolging

daarvan het volgende eenvoudige voorbeeld

m~n F(x) ,
2

xEJR
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waarin

F(x) • ! (xI x2) [~ :] [:~] = !x~ + 2x~
dus

g(x) = [4:~]' G = [~ :] en x* = [:]

W 1 (0) (-6) . d' h . (-1) (8)e nemen a s startpunt x = 3 en als geconJugeer e r~c t~ngen 2 en l'

(-6,3)

figuur 1. Iteratieverloop van enkele minimaliseringsalgorithmen voor een

positief definiete kwadratische vorm.

methode van Newton

-- - - geconjugeerde-gradient methode

------- steepest-descent methode.

De door de diverse methoden gegenereerde stappen zijn geschetst in figuur 1.

We zien daaruit:

I) De steepest-descent methode convergeert stapsgewijs naar het minimum.

2) De geconjugeerde-gradient methode vindt het minimum in twee stappen.

3) De methode van Newton vindt het minimum in een stap.
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Hoofdstuk III. Kwadraatsomminimalisering met eerste afgeleiden

Zij F(x) een kwadraatsom, dan kunnen we F(x) schrijven als

(3. I) F(x) =
m 2 TL ft(x) = f (x)f(x),

t= 1

m n >xE=,m-n,

waarbij we ons uit practische overwegingen ~n dit verslag beperken tot het

geval m ~ n.

We kunnen voor het minimaliseren van een kwadraatsom algemene methoden uit

het vorige hoofdstuk toepassen. Deze zullen echter over het algemeen onvoor

delig zijn in vergelijking met methoden die van de speciale vorm van F(x)

gebruik maken (vergelijk conclusies in Box (1966) en Bard (1970». In het ge

val dat F(x) een kwadraatsom is, is het namelijk mogelijk om tweede afgelei

den te benaderen met behulp van eerste afgeleiden. De methode van Newton kan

daarna worden toegepast met aIleen de berekende eerste afgeleiden. De methode

die dan resulteert werd voor het eerst gebruikt door Friedrich Gauss (1777

1855) en staat in verband daarmee bekend als de methode van Gauss-Newton. Mo

dificaties van de originele Gauss-Newton methode, die soms ook wordt aange-

. duid als de gegeneraliseerde kleinste-kwadratenmethode~werden gepubli

ceerd door o.a. Marquardt (1963), Fletcher (1968) en Jones (1970).

In de nu volgende paragrafen zullen zowel de originele methode van Gauss

Newton als de genoemde modificaties nader worden toegelicht. Voordat we hier

toe overgaan maken we eerst nog een belangrijke algemene opmerking over het

optreden van locale minima bij kleinste kwadratenproblemen. Deze treden name

lijk gemakkelijker op dan men meestal veronderstelt op grond van het begrip

kwadraatsom. Dit de schets van het kwadraat F(x) = (x2 - 1)2 van de functie

f (x) = x2 - I moge dit b}}j!c~~(zie figuur 2).

-1

figuur 2. f(x) =
-,.;;;:;, "~..
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3.1. Methode van Gauss-Newton

De basis voor de methode van Gauss-Newton wordt gevormd door het benaderen

van de functies ft(x) door Iineaire functies ~t(x) van de vorm

~~k) (x) f (x(k))
n

J~~){x. _ x~k)},(3.2) = + I t = I, ... ,m,t
j=1 J J . J

waarin

(3.3) J tj (x)
3ft (x)

1, ••• , ID; 1, ••• ,n= t = J =
dX.

.
J

Als benadering voor F(x) voIgt dan

(3.4)
m

F(x) ~ I [£~k)(x) ] 2 =: (jf (k) (x) ,
t=1

ofwe I in vectornotatie geschreven

(3.5) (jf(k) (x) = II £ (k) (x) 112 = II J(k) (x _ x(k)) + f(k) 11
2 =

= (x - x(k))TJ(k)TJ(k) (x _ x(k)) + 2f(k)TJ (k)(x - x(k)) +

+ f(k)Tf(k) •

Het minimaliseren van (jf(k) (x) komt dus neer op het oplossen van het lineaire

kleinste-kwadratenprobleem

(3.6) min IIJ(k) (x _ x(k)) + f(k) 112 •
x

Door d(k) = x - x(k) te bepalen als oplossing van (3.6) of door de methode

van Newton voor algemene functies toe te passen op (jf(k) (x) krijgen we de me

thode van Gauss-Newton~ waarvoor de algorithme Iuidt

waarin a(k) en d(k) bepaald worden door

(3.7)
a (k) = 1

[J (k) TJ (k) ] d (k)
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Deze methode komt dus hier op neer dat we in de methode van Newton de matrix

van tweede afgeleiden G(k) benaderen door de matrix B(k) waarvoor geldt

(3.8)

m
I

t=1
(3.9)

De fout die we bij deze benadering gemaakt hebbenis G(k) - B(k). Er geldt

a2 f (x (k»
+ f (x (k» t }

t ax. ax.
~ J

terwij I

(3. 10)
m
L

t=1

zodat

(3. 11)
m

2 L
t= 1

Deze fout is nul indien aIle f
t

lineair zijn en zal klein zijn in de omge

ving van de oplossing x* indien

1) aIle ft(x) bijna lineair zijn, en/of

2) . * ( *)voor de oploss~ng x geldt F x ~ O.

Een voor de hand liggende modificatie van de methode van Gauss-Newton, die

wordt toegeschreven aan Hartley (1961), is om juist als bij de gemodificeerde

methode van Newton lijnminimalisering toe te passen.

Gewoonlijk leidt de methode van Gauss-Newton snel tot de oplossing en zal

bij benadering evenals de methode van Newton kwadratische of tweede-orde con

vergentie bezitten. Er z~Jn echter enkele nadelen aan de methode van Gauss

Newton verbonden, namelijk:

1) Aangezien de fout in de benadering van G(k) in de omgeving van de oplos

sing x* afhankelijk is van de waarde van F(x) in x* wordt de convergentie

snelheid kleiner naarmate F(x*) groter wordt.

2) d · .. . . . . (k) T (k) . 1" . hIn ~en de sem~-pos~t~ef def~n~ete matr~x J J s~ngu ~er ~s, ~s et

niet mogelijk de zoekrichting d(k) volgens het gegeven voorschrift te ge-

nereren en we zullen d(k) dan op een andere manier moeten bepalen. Een

voor de hand liggende mogelijkheid is om dan verder te zoeken langs de
.. ., . '.' " . ,. (k) T '" (k)

r~cht1.ng van de uegat~eve grHD1.eilt -2; 1: •
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3) In de practijk komt het nogal eens voor dat de zoekrichtingen d(k) bijna

loodrecht staan op de locale gradienten g(k). De methode convergeert dan

slecht.

Een illustratie van het in het laatste punt genoemde nadeel wordt gegeven in

het volgend voorbeeld.

Voorbeeld. Stel dat voor de positief definiete matrix A de verhouding van de

eigenwaarden groot is. Neem voor A bijvoorbeeld de matrix

A heeft eigenwaarden I en 100 bij eigenvectoren (6) resp. (~). Indien we ne-
T 2 2men F(x) = !x Ax !x

I
+ 50x

2
krijgen we het in figuur 3 geschetste plaatje.

-1~~~~~10
richting nega eve gradient -I (Gauss-)Newton richting

figuur 3. Negatieve gradient richting en (Gauss-)Newton richting voor een

positief definiete kwadratische vorm.

We zien hieruit dus inderdaad dat de hoek tussen de negatieve gradient en de

zoekrichting van (Gauss-)Newton bijna 90° kan worden.

Voor het geval dat we nu een algemene functie locaal benaderen door een posi

tief definiete kwadratische vorm waarvan de verhouding van de grootste tot

de kleinste eigenwaarde van de matrix B(k) groot is, zouden we bijvoorbeeld

het in figuur 4 getekende plaatje kunnen krij gen.
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figuur 4. Locale benadering van een functie door eenpositief definiete kwa

dratische vorm.

Uit deze figuur zien we dat de zoekrichting van Gauss-Newton bijna evenwij

dig loopt aan de hoogtelijnen, dus ongeveer loodrecht op de negatieve gra

dient. In de practijk is het geen uitzondering dat door de slechte locale be

nadering en/of door afrondfouten de met de. methode van Gauss-Newton gegene

reerde zoekrichting zodanig wordt, dat we langs deze richting helemaal geen

punten met functiewaardeverlaging kunnen vinden.

De methoden die verder in dit hoofdstuk worden behandeld zijn alle gebaseerd

op de methode van Gauss-Newton, doch proberen de genoemde nadelen van deze

methode op te heffen door de component van de zoekrichting in de richting

van de negatieve gradient te vergroten.
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3.2. Methode van Marquardt

De bekendste variant van de methode van Gauss-Newton is ongetwijfeld de me

thode geintroduceerd door Marquardt (1963) (naar een idee van Levenberg

(1944)). De basis van de methode is de volgende algorithme

waarin a(k) en d(k) bepaald worden door

o. 12)

a(k) = 1

[2J(k)TJ (k) + ~(k)IJd(k) = _2J(k)Tf (k) •

We merken direct op dat afhankelijk van de grootte van~(k) de volgende ten

denzen voor de zoekrichting d(k) gelden

~(k) ~ 0: d(k) ~ Gauss-Newton richting

~(k) -+ "': d(k) ~ negatieve gradient, tenJ'ijl II d(k) II ~ o.

Een illustratie van deze tendenzen wordt gegeven in figuur 5.

figuur 5. Zoekrichting veer de methode van Marquardt bij varierende waarden

voor de parameter ~,
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Opgemerkt kan worden dat het oplossen van d (k) ui t (3. 12) overeenkomt met het

bepalen van de oplossing van het probleem (vgl. (3.6»

(3.13) min{IIJ(k)d + f(k) 11 2 + !p(k)11 d112} •
d

De algorithme van Marquardt bestaat daaruit dat in het geval dat de Gauss

Newton stap geen functiewaardeverlaging oplevert en in het geval dat de ma

trix J(k)TJ(k) singulier is, we voor p(k) een waarde p(k) > 0 nemen en p(k)

telkens net zolang vergroten met een factor v > 1 totdat functiewaardeverla-
'k)

g~ng optreedt. In de volgende iteratieslag wordt p( dan weer verkleind met

deze factor v om zo goed mogelijk de methode van Gauss-Newton te benaderen,
dus (k+ 1) 1 (k)j..l : = v j..l •

Als voordelen van de methode van Marquardt gelden dat deze methode ook werkt
" d"d "J(k) T (k) " 1" " d" "" 1" " "" 1 "~n ~en e matr~x J s~ngu ~er lS en at ~n prlnc1pe geen lJnmlnlma 1-

sering vereist is. De stapgrootte wordt immers geregeld door de factor p(k).

Als nade len staan hier tegenover echter

I) Het kan voorkomen dat de toevoeging van j..l(k) geen effect heeft, d.w.z.

geen andere d(k) oplevert. De matrix 2J(k)TJ (k) zal daarom geschaald moe

ten worden, bijvoorbeeld zodanig dat de diagonaalelementen van deze matrix

1 worden, om de toevoeging van j..l(k) zinvol te maken.

2) Bij het vergroten van j..l(k) binnen een iteratieslag moet telkens weer een

nieuw stelsel vergelijkingen (3.12) worden opgelost om d(k) te bepalen.

Een manier om dit tweede bezwaar op te heffen werd gesuggereerd door Jones

(1970) in hetzelfde artikel waarin hij zijn, hierna in dit verslag te bespre

ken, modificatie van de methode van Gauss-Newton beschrijft. Deze suggestie,

die tevens meer inzicht verschaft in de methode van Marquardt, houdt het voI-

d " I d· B (k) .. d f" " "" d h f B (k) 11gan e In. n len een poslt~ef e 1nlete matrlx 18, an ee t a een
" " "." 1 . p (k)posltleve, reele e1genwaarden A. en bestaat er een orthogona e matrlx

J
van eigenvectoren zodanig dat

(3. 14)

. (k)
De lnver8e van B wordt gegeven door

(3.15) B(k)-l = p(k)diag{~}p(k)T •

J
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Moeilijkheden ontstaan indien er een j is waarvoor A. ~ O. Voor de methode
J

van Marquardt geldt nu

[B Ck) + ~Ck)IJ-1 = pck)diag{------~~}pCk)T
A. + ll(k)

J

Door llCk) > 0 te nemen worden de moeilijkheden ~n het geval A. ~ 0t dus B(k)
J

singulier t omzeild. We zien tevens dat als de spectrale decompositie van

BCk ) bekend iS t de inverse van [B Ck ) + llCk)IJ berekend kan worden door ma-

trixvermenigvuldiging in plaats van matrixinversie.

In de ten behoeve van dit onderzoek gerealiseerde implementatie van de metho

de van Marquardt is deze diagonalisatie niet toegepast aangezien deze nogal

wat extra werk impliceert t terwijl in de practijk blijkt dat het geval dat
Ck) b' " d Id11 ~nnen een ~terat~eslag een aantal keren vergroot moet wor en ze en

voorkomt.

Er bestaan diverse varianten van de methode van Marquardt. In de origineZe

versie wordt voor 11 de startwaarde 0.01 genomen en voor v de waarde v = 10.

Bovendien wordt 11 binnen een iteratieslag slechts zolang met de factor v ver

groot totdat de hoek tussen de zoekrichting en de negatieve gradient kleiner
o

is geworden dan 45 • In dat geval wordt overgestapt op lijnminimalisering

langs de laatst bepaalde richting.

In het ontwikkelde computerprogramma is een aZternatieve versie van de metho

de van Marquardt opgenomen. Hierin wordt voor 11 de startwaarde 0 genomen en

voor v de waarde v = 10. Er wordt tevens in een iteratieslag lijnminimalise

ring toegepast zodra geldt FCx Ck ) + 0.5d Ck » < F(x(k»t waarbij acik ) = I.

Indien we voor 11 een waarde ongelijk 0 moeten nemen wordt deze geinitiali

seerd op 0.01 en ten hoogste tot de waarde 10 8 vergroot met de factor v t

waarna wordt overgestapt op lijnminimalisering langs de richting van de ne

gatieve gradient.

3.3. Methode van Fletcher

De methode van Fletcher (1968) is geen geheel nieuwe methode maar een gene

ralisatie van de methode van Gauss-Newton. De zoekrichting d Ck ) wordt in de

ze methode bepaald met behulp van de hieronder te bespreken pseudo-inverse
(k)+ (k)

J van de matrix J • De ::h.me 'luidt als valgt

(k+l) (k) (k)d(k)x = x + a
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waarin a(k) en d(k) bepaald worden door

(k)
a =

(3. 17)

Ter introductie van het begrip pseudo-inverse beschouwen we eerst de methode

van Gauss-Newton waarin d(k) bepaald wordt als oplossing van

(3. 18) minll J (k) d + f (k) 112 •
d

In het geval dat de matrix J(k) niet van volle rang n is, is het echter niet

mogelijk om d(k) eenduidig te bepalen (vergelijk het tweede bezwaar van de

methode van Gauss-Newton). De pseudo-inverse biedt in dit geval de mogelijk

heid om toch een eenduidige (goede) zoekrichting te bepalen. Er zijn verschil

lende manieren om de pseudo-inverse te definieren, waarvan die volgens Penrose

(1955) wel de meest gebruikelijke is. Deze luidt als volgt

Definitie 5. De pseudo-inverse van een m x n matrix A is gedefinieerd als de

n x m matrix A+ welke voldoet aan de volgende vier vergelijkingen

I)
+

AA A = A

2) A+AA+ = A+

3) (AA+) T = AA+

4) (A+A) T = A+A

De defini tie van de pseudo-inverse is zodanig dat de vector d (k) =-J (k) +f (k)

de "best" mogelijke oplossing is van de vergelijking (3.18), waarbij onder

"best" wordt verstaan de oplossing met minimale Euclidische norm.

Voor J regulier en vierkant geldt J+ = J- 1• Indien m ~ n en J van volle ko

lomrang is geldt J+ = (JTJ )-I J T. De d(k) bepaald met deze laatste pseudo-in

verse is uiteraard dezelfde richting als welke de methode van Gauss-Newton

oplevert. Ter verduidelijking van het voorgaande geven we het volgende voor

beeld.
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Voorbeeld. Beschouw het probleem

2
II Ax - b II

waarin A een matrix is met afhankelijke kolomvectoren a en 2a, dus

A = [a 2aJ •

Als oplossing van dit kleinste kwadratenprobleem voldoen aIle vectoren x
waarvoor geldt dat AX de projectie is van b op de een-dimensionale deelrui~

te opgespannen door de afhankelijke kolommen a en 2a van de matrix A, d.i.

De vector x met minimum norm welke hieraan voldoet is de oplossing van het

minimaliseringsprobleem

T
'{A2 A2 I A 2A a b }m;,n Xl + x2 xl + x2 =~
x II all

waarvoor geldt (zie ook figuur 6)

Deze oplossing moet juist de vector x = A+b zijn, zodat

Eenvoudig valt te verifieren dat deze pseudo-inverse inderdaad aan de verge

lijkingen (l)- (4) vo ldoet.

Opmerking. De niveaulijnen van de functie F(x) = II Ax - b 11
2

, . d' d 1" 2 aTb d d A
evenw~J ~g aan e ~Jn Xl + x2 =~ zo at e vector x

II all
de richting van de negatieve gradient van deze functie.

lopen in figuur 6

A+b juistligt in
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__..,l- ---;;~""":_--x 1

figuur 6. Op1ossing met minimum norm van een niet-eenduidig bepaa1d k1einste

kwadratenprob1eem.

In dit voorbee1d komt tevens het voordee1 van de methode van Fletcher ten op

zichte van voorgaande methoden tot uiting, name1ijk dat deze methode ook een

d k · h' b l' d' d . (k). h (k) .goe e zoe r~c t~ng epaa t ~n ~en e matr~x J ~n et punt x n~et van

maximum rang n is~ Voora1 a1s dit het geva1 is in het minimum x* za1 deze me

thode sneller dan andere me tho den convergeren.

In zijn artike1 geeft Fletcher een a1gorithme om de pseudo-inverse van een

wi11ekeurige matrix te bepa1en, gebaseerd op het Gra~Schmidt orthogona1isa

tieproces. Deze a1gorithme is in het ontwikke1de computerprogramma geimp1e

menteerd en is beschreven in Appendix II.

In de practijk b1ijkt dat de methode van Fletcher sterk afhankelijk is van

het criterium op grond waarvan bes1ist wordt wanneer een vector a1s Iineair

afhanke1ijk van andere vectoren is te beschouwen. Dit criterium spee1t een

be1angrijke rol binnen de procedure om de pseudo-inverse te bepalen. Veran

dering van di t cri terium kan een aanzien1ijk verschi1 veroo.rzaken in de e1e

menten van J+, aangezien deze elementen discontinu zijn bij de overgang van

bijna singu1ier naar exact singu1ier van de matrix J. Indien dit criterium

te sterk wordt genomen za1 de methode van Fletcher deze1fde worden a1s de

methode van Gauss-Newton, waardoor we voora1 het a1s derde genoemde bezwaar

~an deze methode behouden. In geva1 van een te zwak criterium resu1teert een

methode welke sterke overeenkomst vertoont met de negatieve gradient methode

die Iangzaam convergeert (eerste orde convergentie).
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3.4. Methode van Jones (Spiral)

De methode van Jones (1970), welke geintroduceerd werd onder de naam Spiral,

is in wezen een modificatie van de methode van Marquardt. Ret voornaamste

verschil met de methode van Marquardt bestaat daaruit dat binnen een itera

tieslag niet telkens het stelsel vergelijkingen (3. 12) moet worden opgelost

om een nieuwe stap te bepalen.

De basisgedachte achter deze Spiral-algorithme is dat we in de driehoek ge

vormd door de Gauss-Newton richting en de richting van de negatieve gradient

vanuit het startpunt 0 altijd een punt kunnen vinden met een lagere functie

waarde.

D

. a "'-=:::L........LJ;l....- --J~T
Gauss-Newton richting

figuur 7. Bepaling van de zoekrichting en stapgrootte in de methode van Jones.

In figuur 7 is aT de Gauss-Newton stap. D ligt in de richting van de nega

tieve gradient zodanig dat aD = aT. Aangezien er theoretisch functiewaarde

verlaging langs aD moet optreden en de Gauss-Newton stap aT iunctiewaarde

verlaging voorspelt, is het aannemelijk te veronderstellen dat een gedeelte

van het gebied OTD bestaat uit punten waarin functiewaardeverlaging optreedt.

Uitgaande van deze veronderstelling en van de strategie om bij het bepalen

van een nieuw punt de staplengte zo groot mogelijk te maken, beschouwen we

allereerst het Gauss-Newton punt T. Indien in dit punt geen functiewaarde

verlaging optreedt dan is kennelijk de lineaire benadering niet correct voor

het punt T. In dat geval worden nieuwe zoekrichtingen bepaald door middel van

de punten L die op de lijn TD worden gegenereerd. Deze punten L worden zo ge

kozen dat L het lijnstuk TD verdeelt in stukken TL en LD die zich verhouden
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als ~: (I - ~). De achtereenvolgende waarden van ~ worden berekend uit de re

currente betrekking

(3.19)

~1 gegeven (0 < ~I < I)

2~k

~k+ 1 : = 1 + ~k •

(Onder de voorwaarde a < ~1 < 1 geldt lim ~k = 1.)
k~

Voor de coordinaten (rl,e) van het punt L gelden de volgende (met de sinusre-

gel te bewijzen) betrekkingen

(3.20)

en

(3.21)

e = arctan(l ~ sin y
- ~ + ~ cos y)

rO~ s~n y
r = - ......-~-1 sin e

waarin y de hoek is tussen aT en OD en r O de afstand OT (en OD).

De stapgrootte wordt vervolgens geregeld door de lijn OL te snijden met een

spiraal door 0 en T die onder een hoek S vanuit T het gebied OTD binnenloopt

en in 0 aan de lijn OD raakt. De vergelijking van deze spiraal in poolcoordi

naten luidt

(3.22) r = r O(1 - e cos

Hierin is r de afstand OS en de hoek Been nog te kiezen parameter (zie fi

guur 7).

De coordinaten S. van het punt S, uitgedrukt in de coordinaten van T en D met
J

a als oorsprong, worden gegeven door de vergelijkingen

(3.23) r
S. = -{ ~D. + (1 - ~) T. }, j = 1, ••• ,n •

J r 1 J J

In de originele versie van Jones wordt S = y/2 en ~1 = 0.1 genomen; er is

echter niet aangegeven tot welke grens ~ vergroot wordt. Bovendien worden

binnen een iteratieslag vier spiralen afgezocht, welke gegenereerd worden

door OT telkens te halveren. Indien mogelijk, wordt interpolatie toegepast

waarbij de functiewaarde als functie van ~ wordt beschouwd. Als daarna nog

geen punt met functiewaardeverlaging is gevonden wordt verder gezocht langs

de richting van de negatieve gradient (voor details zie Jones (1970)).
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In de geimplementeerde versie z~Jn voor e en ~1 genomen de waarden 6 = y/2

en ~1 = 0.02, terwijl ~ vergroot wordt tot de maximale waarde 0.9. Bovendien

wordt slechts een spiraal afgezocht en wordt geen interpolatie toegepast.

3.5. Overige methoden

Er zijn natuurlijk diverse methoden te bedenken die, evenals de methoden van

Marquardt en Jones, in het geval dat de Gauss-Newton stap geen functiewaarde

verlaging oplevert een alternatieve stap of zoekrichting genereren. Methoden

die hiervoor een lineaire combinatie van de Gauss-Newton stap en de negatieve

gradient nemen staan bekend onder de naam Hybride methoden.

Een variant van de methode van Marquardt is die van Davies en Whitting (1972).

Deze gemodificeerde Marquardt algorithme kiest in iedere stap die ~(k) waar

voor de functiewaardevermindering het grootst ~s (zie figuur 5). Deze methode

blijkt echter. zoals zij zelf concluderen, in de practijk erg onvoordelig.
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Roofdstuk IV. Kwadraatsomnanimalisering zonder afgeleiden

De methoden die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn gebaseerd op de me

thoden uit het vorige hoofdstuk. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van de

in analytische vorm gegeven afgeleiden (3.3). Ret voornaamste probleem waar

mee wij in dit hoofdstuk te maken hebben is dan ook: hoe deze afgeleiden te

benaderen. De meest gebruikelijke manier hiervoor is om numerieke approxima

tie toe te passen door middel van de uitdrukking

(4. I)
aft (x)

Jt·(x) = a ~
J x.

J

ft(x + ne
j ) - ft(x)

n
t = 1, ••• , m; j J , ••• ,n •

Er zijn echter enkele bezwaren tegen deze approximatie aan te voeren, name-

lijk

J) Ret is onduidelijk hoe groot we n moeten kiezen.

2) Om de matrix J uit (4. I) te bepalen moeten de functiewaarden ft(x)

(t = I, ••. ,m) in (n+l) verschillende punten x berekend worden, zodat het

grootste deel van de berekende functiewaarden gebruikt wordt voor het schat

ten van afgeleiden in plaats van rechtstreeks voor het minimaliseren van

F(x).

Indien we n zo klein nemen dat de schatting (4.1) vrij nauwkeurig is, zullen

de punten x waarin de functiewaarde bepaald wordt in groepj es van (n + 1) pun

ten bij elkaar liggen. Aangezien dit een onbevredigende situatie is, wordt

bij de methoden die in dit hoofdstuk beschreven worden geen gebruik gemaakt

van de approximatie (4. If; behalve in de eerste iteratieslag en weI om een

beginschatting voor de matrix J te verkrijgen.

4.1. Secant methode

De secant methode is een generalisatie van de methode van Wolfe (1959) voor

het oplossen van een vergelijking met een onbekende en is gebaseerd op het

vo I gende idee.

Veronderstel dat we een iteratief algorithme hebben waarvan de laatst bepaal

de (n + I) punten zijn x(k-n) ,x(k-n+l) , ••• ,x(k) met bijbehorende functiewaar-
(k-n) (k-n+l) (k)den (vectoren) f(x ),f(x ), ••• ,f(x). We kunnen dan de m functies

ft(x) benaderen door de m lineaire functies £~k)(x) waarvan ~e de (n+ 1) on

bekende coefficienten bepalen door voor iedere t = 1, ••• ,m op te lossen het

stelsel vergelijkingen
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j = k-n •••• ,IC •

De coefficienten van de functies £~k)(x) vormen juist de benaderingen voor

de elementen van de matrix J(k). zodat we vervolgens de methode van Gauss

Newton (vgl. (3.7» kunnen toepassen. Om deze algorithme te starten. indien

aIleen het punt x(O) door de gebruiker gegeven is. moeten eerst in n opvol

gende punten x(j). j = I •••••n de functiewaarden berekend worden. Een veel

gebruikte procedure voor het kiezen van deze punten is het punt x(j) gelijk
(j-I) .. d . d .. d'te nemen aan x plus een kle~ne relat~eve stap langs e J- e coor ~naat-

dchting.

Deze methode bezit echter naast de eerder genoemde nadelen van de methode van

Gauss-Newton nog een ernstig mankement, welke in het volgend voorbeeld van

Powell (in Murray (1972» geillustreerd wordt.

Voorbeeld.

dus

fl(x) = xI + x2 - 4

f 2 (x).= x~ - 6x2 + 8

We kiezen als startpunt x(O) = (0)a
f(O) = (-~). f(l) = (-389) en f(2)

Met (4.2) voIgt dan

(1)
en x = (2) =x (0.1) zodat

O. I •

£ ~2) (x) = x + x - 4
1 2

£ (2) (x) = -5.9x2 + 8 t2

dus

J (2) [~ -:.9]
De volgende drie iteraties geven

J(2) = [~ -;J (3)
= r2.6441]. f(3)

= [I. 7:30]x
ll.3559
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J (3) [ 1] (4) r2.3849] (4)
[0.: 179]= , x = , f

0.6694 -5.9 ll.6151

J(4) [I I] (5) [2.0819] (5)
[0. ~70J= , x = , f =

-0.5008 -3.5297 1.9181

(5) (3) (4)
J is met vgl. (4.2) echter niet te bepalen omdat de punten x , x en

(5)
x op een lijn liggen.

Bij toepassing van de secant methode moe ten we er dus voor zorgen dat de vec

toren s(j) := x(j+l) - x(j), j = k-n, ••• ,k-I lineair onafhankelijk blijven.

In de practijk wordt de hier geschetste methode, bestaande uit eerst het op

lassen van de matrix J(k) uit de stelsels vergelijkingen (4.2) gevolgd door

het toepassen van de Gauss-Newton algorithme, niet gebruikt. De hoeveelheid

werk kan namelijk gereduceerd worden door definitie van de vectoren

(4.3)

(j+ 1) (j)
:= x - x

:= f(x(j+l» - f(x(j»
J = k-n, ••• ,k-l •

De stelsels vergelijkingen (4.2) impliceren nu dat voor willekeurige Z E]Rn

geldt

(4.4)

ofwel

£ (k) (x (k) +
n

I
i=l

(k-n+i-I)z. s )
~

n

L
i=l

(k-n+i-I)z.e
~

(4.5)

. (k-n+i-l) (k-n+i-l) . d k d' s(k)
waar~n s en e de ~- e olom vormen van e matr~ces

respectievelijk E(k) •

De oplossing z(k) van het lineaire kleinste kwadratenprobleem

(4.6) minl! £ (k) (x (k) + S(k) z) 112

z

dat ten grandslag ligt aan de methode van Gauss-Newton kan nu direct bepaald

worden uit

(4.7)

ofwel

minl! E (k) z + f(k) 112 ,
z
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(4.8)

De algorithme voor de secant methode luidt hiermee dus

waarin a(k) en d(k) bepaald worden door

(k)
a =

(4.9)
d (k) = S (k) z (k)

waarin z(k) bepaald wordt uit (4.7) en (4.8).

A "d " (k) (k+l) " •• k 1 lk h"l
angez~en e matr~ces E en E slechts ~n een 0 om van e aar versc ~ -

len kan de hoeveelheid werk, nodig om z(k) uit (4.8) te bepalen, gereduceerd

worden. Een methode hiervoor, welke gebaseerd is op het opbergen en bijwerken

van de matrix [E(k)TE(k)J- 1 , is beschreven door Rosen (1960) (zie Appendix I).

Bij het toepassen van de secant methode moeten we aan twee voorwaarden vol

doen, namelijk

I) Om (k)" 1 (4 8) "(k) "z u~t vg. • te kunnen bepalen moet de matr~x E van max~mum

rang n zijn, d.w.z.devectorene(j), j = k-n, ••• ,k-I moeten Uneair onaf-

hankeZijk zijn. Een probleem hierbij is dat deze vectoren e(j) (en ook de
C)s J ) in de buurt van het minimum naar 0 convergeren. Daarom moe ten voor

het behoud van de numerieke onafhankelijkheid de kolommen van de matrix
(k)

E geschaald worden.

2) Zoals reeds in het voorbeeld is aangetoond moeten ook de vectoren s(j),

j = k-n, ••• ,k-I Zineair onafhankeZijk zijn. We kunnen dit ook als voIgt
inzien: daar s(k) = x(k+l) - x(k) = a(k)d(k) = S(k)z(k) is s(k) een line-

aire combinatie van de vectoren s(j), j = k-n, ••• ,k-I (de kolommen van

S(k». Indien nu deze vectoren s(j) lineair afhankelijk worden blijft deze

afhankelijkheid verder gelden. Daar d(k) = s(k)z(k) zoeken we in dit ge

val verder in een deelruimte van de ~n en convergeren naar het minimum in

deze deelruimte dat in het algemeen niet zal samenvallen met het minimum

in de gehele ruimte.

De methoden van Powell en Peckham, welke hierna worden beschreven, zijn ge

baseerd op deze secant methode. Zij verschillen ervan doordat extra maatre

gelen worden getroffen om aan de hierbovengenoemde voorwaarden te blijven

voldoen.
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4.2. Methode van Powell

De methode van Powell (1965) is de secant methode met daarin aangebracht de

vo~gende twee modificaties

I) Er wordt lijnminimalisering toegepast, dus d(k) = S(k)z(k) wordt niet ge

bruikt als de correctievector maar als zoekrichting.
(k-n) (k-n)

2) In de (k + I)ste iteratieslag wordt niet het paar (s ,e ) vervan-

gen (d.i. het paar (s(j) ,e(j» met de laagste waarde van j), doch het paar
(t) (t)

(s ,e ) waarvoor geldt

(4. 10) = max
lsi:S;n

(k)T (k)
van de vector E f(x ).

. (k) T (k) -I
de matr~x [E E J

waar {E(k)Tf(x(k»}. de i-de component is
~

Indien de matrix E(k) van maximum rang n is, geldt dat

positief definiet is. In dat geval geldt, aangezien

door de keuze (4.10)z(k) # 0, tenzij x(k) = x*.
t

Hierdoor is in te zien dat de kolonunen van de matrix S (k) onafhankelijk blij-

ven.

4.3. Methode van Peckham

Noch bij de secant methode, noch bij de methode van Powell is gegarandeerd

dat de matrix E(k) van maximum rang n is, zodat we dan z(k) niet kunnen be

palen uit (4.8). Om dit euve1 te overkomen, ontwikkelde Peckham (1970) een

algorithme gebaseerd op het idee dat door het gebruik van meer dan (n + 1)

punten voor het bepalen van de 1ineaire functies £~k)(x) in vee1 geva11en

k d k . (k) / f S (k) l' .an wor en voor omen dat de kolommen van de matr~ces E en 0 ~nea~r

afhanke1ijk worden.

Peckham probeert zodoende voor (r + 1) punten x(k-r) , ••• ,x(k) aan de vergelij

kingen (4.2) te vo1doen waarbij n :s; r :s; 3n. Indien r > n hebben we echter

meer vergelijkingen dan onbekenden om de functies £~k) (x), t = l, ••• ,m uit

(4.2) te bepalen. Daarom worden deze vergelijkingen opgelost in de zin van

een gewogen lineair kleinste kwadratenprobleem, waarbij aan punten die dich

ter in de buurt van het minimum liggen een groter gewicht wordt toegekend.
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Hoewel de methode van Peckham in veel gevallen beter garandeert dat de ko

lommen van de matrix S(k) de gehele Rn opspannen, hetgeen noodzakelijk 1S om

de functies t~k)(x) te kunnen bepalen, gaat ook deze methode mis in het voor

beeld van paragraaf 4.1 omdat de punten x(3) ,x(4) , ••• ,x(k) op een lijn lig

gen voor aHe k ~ 3. Peckham is zich bewust van deze moeilijkheid en gebruikt

daarom een "pseudo-random number procedure" in het geval dat het stelsel (4.2)

slecht geconditioneerd is.

Bij toepassing is de methode van Peckham dezelfde als de secant methode waar

bij echter z(k) moet worden bepaald als oplossing van een gewogen lineair

kleinste kwadratenprobleem. Aangezien we z(k) nu niet meer kunnen bepalen

uit (4.8), waarbij gebruik kan worden gemaakt van de update volgens Rosen

(1960), zal de methode van Peckham meer werk per iteratieslag opleveren dan

de methode van Powell of de secant methode. Peckham (1970) komt in zijn ar

tikel echter tot minder functie-evaluaties dan Powell.
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Hoofdstuk V. Beschrijving van het onderzoek

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens een aantal bijzondere facetten van

het uitgevoerde numerieke onderzoek aan de orde. AIle numerieke experimenten

werden uitgevoerd met een computerprogramma waarin aIle methoden waren ver

werkt. Op deze wijze kon worden bereikt dat de verschillen in de resultaten

uitsluitend veroorzaakt werden door de essentiele verschillen tussen de me

thoden en niet door mogelijke secundaire verschillen in programmeertechniek.

De algol tekst van het ontwikkelde computerprogramma, dat de naam MINIQUAD

kreeg, wordt gegeven in Eilers (1975). Het. flowdiagram van MINIQUAD komt

in paragraaf 5.1 aan de orde. In dit programma verschillen de methoden onder~

ling voornamelijk slechts in de manier waarop de zoekrichting en de stap

grootte worden bepaald.

Voor het bepalen van de zoekrichting moet in enkele methoden een lineair

kleinste kwadratenprobleem opgelost worden. Dit kan op meerdere manieren ge

beuren, zoals via het oplossen van de normaalvergelijkingen (Choleski) of

door middel van orthogonale transformaties (Householder). In paragraaf 5.2

worden deze beide manieren beschreven en vergeleken. In paragraaf 5.3 komen

daarna de toegepaste methoden voor het bepalen van de stapgrootte aan de or

de. Tot slot voIgt in paragraaf 5.4 een beschrijving van de testproblemen.
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5.1. Flowdiagram

Met behulp van de standaardalgorithme uit paragraaf 2.2 en met inachtneming

van de mogelijkheid om de norm van de gradient als stopcriterium te hanteren

kwamen we tot het volgend flowdiagram voor de procedure MINIQUAD.

initialiseer; k := 0

bepaal gradient g(k)

~--.:..:X_(_k_).-.::.o~t1_·m:::;a;;;.;a;;;.;l::...... ~ e ind

of k > kmax

------~--

bepaal d(k)

bepaal a. (k)

nee

ja

update; k := k + 1

figuur 8. Flowdiagram voor de procedure MINIQUAD.
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5.2. Het oplossen van het lineair kleinste kwadratenprobleem

In verschillende methoden moet ter bepaling van de zoekrichting een lineair

kleinste kwadratenprobleem (l.k.k.-probleem) worden opgelost van de vorm

(5. I) minll y - Xb liZ ,
b

waarin X een m x n matrix ~s met m ~ n.

We zullen verder veronderstellen dat de matrix X van volle kolomrang n is

zodat de oplossing b* van (5.1) eenduidig bepaald is door

(5. Z)

Er zijn verschillende manieren om (5.1) op te lossen waarvan we hier de twee

meest toegepaste, t.w. die via orthogonale transformaties en die via het op

lossen van de normaalvergelijkingen, zullen bespreken. Voor een meer gedetail

leerde beschrijving wordt verwezen naar Lawson and Ranson (1974).

Ret oplossen van het l.k.k.-probleem via orthogonale transformaties is geba

seerd op de eigenschap dat als Q een orthogonale m x m matrix is (QTQ = I)

voor willekeurige b geldt

(5.3) ZlIy - Xb II II Qy - QXb liZ

Veronderstel nu dat Q zodanig bepaald wordt dat

(5 • 4) QX = [R]}n
o hn-n '

waarin R een n x n rechtsbovendriehoeksmatrix van rang n is, dus

R = [~] ,

dan geldt

(5.5) ZlIy - Xb II
Ql Y Rb Z Z Z

=11(---)-(--)11 =IIQy-Rbll + II Qzy II
Qzy 0 1

zodat b * bepaald kan worden als oplossing van het driehoeksstelsel

(5.6)
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Om de transformatie (5.4) tot stand te brengen bestaan verschillende man1e

ren, waarvan een van de bekendste is die via de zg. Housholder-transformaties.

o 0 *Een tweede man1er om het l.k.k.-probleem op te lossen 1S om b te bepalen

als oplossing van de normaaZvergeZijkingen

(5.7)

Hiertoe bepalen we eerst met behulp van een Choleski-decompositie van de sym

metrische positief definiete matrix XTX de n x n rechtsbovendriehoeksmatrix

R waarvoor geldt

(5.8)

Daarna kunnen we b* bepalen uit (5.7) door twee keer een driehoeksstelsel op

te lossen.

Het oplossen van het l.k.k.-probleem via orthogonale Housholdertransforma

ties is numeriek stabieler dan via de normaalvergelijkingen. Het aantal ver-
. 2 I 3 2·

menigvuldigingen is in het eerste geval echter van de orde nm -'3 n + d'(n )
1213 ",,20en in het tweede geval van de orde 2 mn + 6 n + ~(n ) (z1e Lawson and

Hanson (1974) pagina 122), zodat voor m » n het oplossen van het l.k.k.-pro

bleem (5.1) via de normaalvergelijkingen ongeveer twee keer zo snel gaat als

via orthogonale Householdertransformaties.

In het bij het experimentele deel van het onderzoek gebruikte computerpro

gramma MINIQUAD zijn voor het bepalen van de zoekrichting d(k) in de methode

van Gauss-Newton (X = J(k), y = _f(k) , b = d(k» beide methoden toegepast.

Daarbij werd gebruik gemaakt van de procedures cHOLESKI DECOMPOSITION,

CHOLESKI SOLUTION respectievelijk LEAST SQUARES uit de programmabibliotheek

van het rekencentrum van de Technische Hogeschool Eindhoven (voor een gede

tailleerde beschrijving zie de THE-RC Informaties nrs. 12, 19 en 39).

I dOd 0 (k) . 0 0 d (k) 0 .. .. dOd 0n 1en e matr1x J n1et van maX1mum rang n 1S, zodat n1et een U1 19

b Id 0 b O0 0 1 l' Ok' d(k)epaa 1S, nemen we 1J toepass1ng van de normaa verge 1J 1ngen voor

de richting van de negatieve gradient (de Boolean procedure CHOLESKI DECO~

POSITION is in dit geval "false" zodat we CHOLESKI SOLUTION niet kunnen toe

passen). Bij het bepalen van d(k) via orthogonale Householdertransformaties

levert de procedure LEAST SQUARES in dit geval toch een d(k) af die aan (5.1)

voldoe t.

In de realisering van de methoden van Marquardt en Jones is aileen het bepa-

1 d (k) 0 d 1 l' 'k'en van V1a e normaa verge 1J 1ngen toegepast.
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5.3. Methoden vaar het bepalen van de stapgrootte

Een van de belangrijkste aspecten van minimaliseringsmethoden is het vinden

van een "zo goed mogelijk" punt met lagere functiewaarde in een bepaalde

k . h .. . (k) d k . hzoe r~c t~ng. H~ervoor moeten we, u~tgaande van het punt x , e zoe r~c -
. d (k) d . . (k) d (k) b

t~ng en e beg~nschatt~ng a O voor de stapgrootte, een waar e a e-

palen zodanig dat voor x(k+l) := x(k) + a(k)d(k) geldt

(5.9)

In het bij het onderzoek gebruikte computerprogramma MINIQUAD zijn twee ver

schillende methoden toegepast welke respectievelijk werden gerealiseerd in

de procedures LlNEARSEARCH en QUADSEARCH.

(k) 1 (k)
In de procedure LlNEARSEARCH nemen we a = -n=T aO waarbij n het kleinste

2
natuurlijke getal is waarvoor aan (5.9) wordt voldaan (n ~ n max).

D d QUA S C • 1 " • • 1 ., db' . (k)e proce ure D EAR H ~s een ~~Jn~n~ma~~se~ngsproceure waar 1J we a

zoeken zodat geldt

(5. 10) F(x(k) + a(k)d(k» = min F(x(k) + ad(k» •
a

Uitgaande van de veronderstelling dat F(x(k) + ad(k» convex is als functie

van a (d.w.z. F(x) convex langs de zoekrichting d(k» proberen we eerst door
(k)

aO telkens met een factor 2 te vergroten of te verkleinen het lijnminimum

in te sluiten, d.i. drie a's te bepalen met aa < ab < a c zodanig dat

(5. I I)

Vervolgens benaderen we het minimum met behulp van het minimum x van de kwa

dratische interpolatie door de punten a, b en c waarvoor geldt (zie figuur 9)

(5.12)

waarin

(aa + ~)mc + (ab + ac)ma
a =---~..,....---~----x 2 (rna + me)

en
rna (~-

mc = (a a

('I, ) (F (a)
c

a
b

) (F (c)

- F(b»)

- F(b»
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punt (k)

o
a

Ct
a

b

Ct
X

Ct

d(k»

Ct
C

figuur 9. Benadering van het lijnminimum door middel van kwadratische inter

polatie.

Om Ct(k) nauwkeuriger te bepalen kunnen we (5.12) meermalen toepassen, waar

bij we het punt x telkens een van de punten a of c laten vervangen zodat het

minimum blijft ingesloten.

In een vroeg stadium van het onderzoek z~Jn enkele numerieke experimenten

met verschillende strategieen voor de bepaling van Ct(k) uitgevoerd. Het re

sultaat van deze experimenten wordt besproken in paragraaf 6.1.

Omdat in de methode van Powell niet gegarandeerd is dat d(k) in de goede

richting ligt, dan wel tegengesteld van teken moet zijn, is in de beide lijn-
" 1" d d . 'kh . d k' h (k)m~n~ma ~ser~ngsproce ures e mogel~J e~ tot een te ensw~tc voor Ct aan-

gebracht. Hierdoor kan bij het toepassen van de methode van Powell Ct(k) ook

negatief worden.

5.4. Testproblemen

Problemen voor het minimaliseren van een kwadraatsom zonder beperkingen kun

nen we algemeen schrijven als

m~n F(x) ,

x€IR
n

waarin
F(x) (m ~ n) •
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Bij dit onderzoek van methoden voor het minimaliseren van niet-lineaire kwa

draatsommen werden deze methoden toegepast op testproblemen van bovenstaande

vorm, welke we splitsen in twee categorieen. De eerste categorie bestaat uit

problemen die geconstrueerd zijn am minimaliseringsalgorithmen en algorithmen

voor het oplossen van stelsels niet-lineaire vergelijkingen te testen. De

tweede categorie bestaat uit practijkproblemen.

W~ zullen in deze paragraaf de toegepaste testproblemen uit beide categorieen

bespreken en eventueel van commentaar voorzien. Hierbij vestigen we nogmaals

de aandacht op het feit dat bij het minimaliseren van een kwadraatsom dik

wijls locale minima optreden (zie inleiding hoofdstuk III), hetgeen ook in

enkele testproblemen tot uiting komt.

5.4.1. Theoretische problemen

PI: (niet eerder gepubliceerd)

222 2F(x) = (Xl - x2 - 1) + (x
2

- Xl - I)

Startpunt: x(O) = (t) (zadelpunt). F(x(O» = 3.125.

Oplassing: x* • [: : :~. [: ~ :~. [-~] of [_:]
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I

Door het zade Ipunt (P van deze functie als startpunt te nemen komen vooral de

startmoeilijkheden (uitzonderingsgevallen) van de verschillende algorithmen

naar voren.

P2: (ref.: Hinnnelblau (1972) t probleem 28)

Startpunt:
(0) I F(x(O» = 106.x = (I)·

Oplossing: * (3) x' _ [ 3.58443]. *x = of F(x ) = o.
2 -I. 84813

4

3

2

~1 1 0

0
20 50 00

1 0

-1

-2

-3

-4
0 2 3 4 S 6 7 8

figuur 11

Zoals uit figuur 11 valt te verwachten convergeren aIle algorithmen bij start-
(0) (I) . * (3)punt x I naar de oploss1ng x = 2'
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P3: (ref.: Rosenbrock (1960))

Startpunt:

Oplossing:

/0) = (:.2). F(x(O)) = 24.2.

* I *x = (1). F (x ) = O.

2

1 .5

1

.5

a

/-.5

-1
-2 -1.5 -1 -.5 0 .5 1 1 .5 2

figuur 12

Van deze functie. die bekend staat als Rosenbrock's parabolic valley, vormen

de hoogtelijnen een banaanvormig dal. Het gebruikelijke startpunt (-~.2) ligt

in het ene uiteinde van het dal. terwij 1 het minimum in het andere uiteinde

ligt.

Overhet gebruikvan ditprobleem als testprobleem voor niet-lineaire kleinste

kwadraten algorithmen kan worden opgemerkt dat op verscheidene plaatsen in

de literatuur (vgl. Moore (1965) en Davies and Whitting (1972)) de methode

van Gauss-Newton voor dit prableem convergeert in twee of drie iteratiesla

gen (afhankelijk van het gehanteerde convergentiecriterium). In dit geval

wordt de originele (angemodificeerde) methode van Gauss-Newton zander lijn-
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minima1isering toegepast, waarbij het va1gende punt a1tijd geaccepteerd

wordt, oak indien de functiewaarde ~n dat punt groter is dan in het voor

gaande. De iteraties1agen zijn dan

(I) . 1 (1)
x = (-3.84). F(x ) = 2342.5

In de ee rs te i te rat ies lag wordt dus f~ (x) =
in de tweede iteraties1ag f;(x) = 100(x2 

constant gehouden waarde van xII.

P4: (ref.: Himme1blau (1972), prob1eem 29)

( ) 2 .. l' d1 - Xl gem1n~ma ~seer waarna

x~)2 geminimaliseerd wordt bij

2 222 2F(x) = (xl + 12x2 - 1) + (49x 1 + 49x2 + 84x I + 2324x2 - 681)

Startpunt:

Op1ossing:

x(O) = (1). F(x(O)) =
1

* r0.28581]
X = l . F (x )

0.27936

o. 33306 x 10 7.

* [-21•02665 3] *= 5.9225. x = • F(x )
-36.760090

o.

_6

s

/~ ...

/0"" -
~

/P

/0 6
I l I , I I

.~ ~

.8

.7

.6

.5

.4

. 3

.2

.1

o
- .1

-.2
-.4 -.2 o .2 .4 .6

figuur 13

.8 1.21.41.6
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Deze functie vormt een voorbeeld van een slecht geschaald probleem waarvan

de hoogtelijnen een smalle sleuf vormen. AIle algorithmen convergeren vanuit

h (0) (I) hI" * (0.28581) b" det startpunt x = I naar et loca e m1n1mum x = 0.27936 • waar 1J e

meeste echter op enige afstand van dit minimum in de sleuf blijven steken.

P5: (re f.: Powe 11 (1962»

2 2 4 4F(x) = (xI + 10x2) + 5(x3 - x4) + (x2 - 2x3) + 10(x1 - x4)

Startpunt: I. xeD) = (3 2 I 3)T. F(x(D» = 549. JTJ singulier.

II. x(O) = (3 -] 0 I)T. F(x(O» = 2]5.

Oplossing: x* = (0 0 0 O)T. F(x*) = O.

Met deze functie, die bekend staat onder de naam Powell's quartic function.

wil Powell illustreren dat ver uit de buurt van het minimum. waar de vierde

graadstermen domineren. negatieve gradient methoden (eerste orde convergen

tie) net zo goed kunnen zijn als methoden met hogere orde convergentie zoals

de methode van Gauss-Newton. In de buurt van het minimale punt gaan echter

de tweedegraadstermen het zwaarst tellen. waardoor methoden als Gauss-Newton.

die de functie locaal benaderen door een kwadratische vorm. beter worden dan

gradient methoden.

Dit voorbeeld is voornamelijk beschouwd om vergelijking mogelijk te maken met

resultaten uit eerdere publicaties over kwadraatsomminimalisering. waar1n dit

voorbeeld vaak als testprobleem voorkomt.

P6: (niet eerder gepubliceerd; geconstrueerd singulier probleem)

F(x) =
10 xI + tX2 2
L (y i - x + tx )

t=1 3 4

waarbij voor Yi de volgende waarden zijn gesimuleerd (xI = x4 = I, x2 = 2.

x3 = 3 en ei ~ N(O,O. I»~.
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0.7420

2 1.0027

3 1.1687

4 1.2724

5 1.3920

6 1.4352

7 1.5173

8 1.5520

9 1.5664

10 1.6367

Op1ossing: a11e punten waarvoor ge1dt

x3 = 3.0976x 1
* -2x2 = 2.0125x4• F(x ) = 0.153378 x 10

Dit is een voorbee1d van een singu1ier prob1eem, d.w.z. de oplossing van dit

prob1eem is niet eenduidig bepaald terwij1 in ieder minimaa1 punt de matrix

J 1 . 1· .J s~ngu ~er ~s.

P7: (ref.: Box (1966»

-tx -tx
F(x)=I[(e l_ e 2)

t
( -t -10t)J2- e - e

waarbij t = O. 1(0. 1) 1.

Er worden vij f startpunten gebruikt, namelijk

(O)T F(x(O»x

I (0,0) 3.064 JTJ singulier

II (0,20) 2.087

III (5,0) 19.588

IV (5,20) 1.808

V (2.5,10) 0.808

Oplossing: x* 1 *= (10) • F(x ) = O.
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figuur 14

De keuze van dit probleem wordt door Box gemotiveerd doordat het equivalent

~s met het probleem om twee parameters te schatten uit een stelsel van twee

lineaire differentiaalvergelijkingen, hetgeen een eenvoudig voorbeeld is van

het probleem om chemische reactiesnelheidsconstanten te bepalen (zie ook PII).

De hoogtelijn F(x) = 3.064 vormt een rechte lijn door de oorsprong. Voor pun

ten x op deze lijn, dus a.a. voor het startpunt x(O) = (~), geldt dat de ma

trix JTJ singulier is.

P8: (ref.: Box (1966»

F(x)
-tx

= L [(e I
t
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waarbij t = 0.1(0.1)1.

Er worden negen startpunten gebruikt. name lijk

(O)T F(x(O))x

I (0.20.1) 2.087

II (2.5.10.10) 275.881

III (0.0.10) 306.401 T " I"J J sl.ngu l.er

IV (0. 10. 1) 1.885

V (0.10.10) 213.673

VI (0.10.20) 1.031. 154

VII (0.20,0) . 9.706

VIII (0,20.10) 209.280

IX (0.20.20) 1.021.655

Op1ossing: * T *x = (1,10,1) • F(x ) = o.
* T *x = (10.1,-1) • F(x ) = O.

Of alle * ge1dt:punten x waarvoor

* * * *Xl = x2 ' x
3

= 0. F(x ) = o .

5.4.2. Practijkprob1emen

De meeste practische prob1emen zijn prob1emen om de parameters van een niet

1ineaire functie te schatten. De a1gemene vorm van dit soort problemen 1uidt

m
min I
xEIRn t= 1

waarin

m = aantal waarnemingen

Yt = t-de waarneming

mt = modelfunctie voor t-de waarneming

gt = gewichtsfactor voor t-de waarneming.

P9: (ref.: Himmelb1au (1972) t probleem 32)

F(x)
7

L
t=1 y

t
J
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waarin

t at Yt

0.0 7.391

2 0.000428 I 1. 18

3 0.00100 16.44

4 0.00161 16.20

5 0.00209 22.20

6 0.00348 24.02

7 0.00525 31.32

Startpunt: (0) = (2.7 90 1500 10)T. F(x(O» = 0.2905 x 105.x

Oplossing: * (2.714 140.4 1707 31.5I)T. F(x*) =x = 318.572.

P10: Probleem afkomstig uit de medische statistiek (pharmacokinetische co~

partiment analyse).

F(x)

waarin

t at Yt

127 5.87

2 310 4.27

43 607 2.82

4 905 2.06

5 1208 1.55

6 1807 1.52

7 3603 0.53

8 nil O. 18

Startpunt: (0)
(0.31 0.02 25 T (0)

x = 89) • F (x ) = 42.5.

Oplossing: * = (0.016 0.012 T *x 12. 7 ]2.8) • F(x ) = 0.099235.
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PII: Probleem dat evenals PIO afkomstig is uit de medische statistiek.

F (x)

waarin

8
= L

t=1

t

2

3

4

5

6

7

8

at Yt

4 72. 1

5.75 65.6

7.5 55.9

24 I7. I

32 9.8

48 4.5

72 1.3

96 0.6

Startpunt: I.

II.

(0)
x

(0)
x

(I 80 O. 04 3 O. 0 I) T. F (x (0» = I78. I •
T (0)

= (30 0.04 3 0.01) • F (x ) = 7. 187.

* *Oplossing: x = (89.7 0.0804 8.58 0.0286). F(x) = 0.015840.

P 12: (ref.: Heynen (1974».

Model voor de kinetiek van de dehydrogenering van ethylbenzeen tot styreen

op uraniumoxide.

waarbij

F(x)
36
I

t=1

Yt - mt 2
( )

en gt' c l ' c2 en c3 bekende constanten zijn. De modelfunctie m
t

is dus im

pticiet gegeven als functie van at' waardoor deze met behulp van numerieke

integratie moet worden bepaald.
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P13: (ref.: Witt (1974»

Model om de logarithmische viscositeit van smeerolien te beschrijven als

functie van de temperatuur en de druk. Ret model kan geschreven worden als

XI + x2t 2 3
m(x) = --~- + x4b + x5b + x6b +x3 + t

waarin

b overdruk in bar

t = temperatuur in
o c.

Er werden 45 waarnemingen (m = 45) gedaan waarbij de druk varieerde tussen
o

I en 10.000 bar en de temperatuur tussen a en 100 C.

P14: (ref.: Linssen (1973»

Model om de systematische structuur van een tweeweg-tabel met afmetingen

m x n te beschrijven. Dit model wordt het basis-vacuumcleaner model genoemd

en is een niet-lineaire uitbreiding van het gewone additieve variantie-ana

lyse model. Voor een 36 x 15 tabel worden de kleinste-kwadratenschatters van

de parameters van het basis-vacuumcleaner model bepaald, hetgeen neerkomt op

het oplossen van 31 (2n + I) niet-lineaire vergelijkingen met 30 (2n) onbeken~

den, dus

31
2F(x) I ft(x)

t=len

*F(x ) = a •
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Roofdstuk VI. Bespreking van de numerieke resultaten

De numerieke resultaten van dit onderzoek ter vergelijking van verschillende

methoden voorniet-lineaire kwadraatsonnninimalisering zijn samengevat in de

tabellen welke aan het einde van dit rapport zijn toegevoegd. Dit hoofdstuk

is gewijd aan de bespreking van deze tabellen. Als eerste punt komen daarbij

in paragraaf 6. 1 de numerieke resultaten aan de orde van enkele experimenten

met verschillende strategieen voor lijnminimalisering. Deze werden in een

vroeg stadium van het onderzoek uitgevoerd. In paragraaf 6.2 worden daarna

de resultaten voor de verschillende geimplementeerde methoden besproken en

worden de methoden onderling vergeleken wat betreft de algemene toepasbaar

heid, het aantal functie-eva1uaties dat nodig is voor convergentie en de be

nodigde computertij d.

6.1. Lijnminimalisering

Voor een aantal methoden voor kwadraatsomminimalisering vormt lijnminimali

sering een belangrijk onderdeel van de algorithme. Omdat de procedures voor

lijnminimalisering grote invloed hebben op het convergentieproces van de a1

gorithmen zijn enke1e moge1ijke varianten in de lijnminimaliseringsprocedures

onder1ing vergeleken.

Op de eerste p1aats werden voor de 1ijnminimaliseringsprocedure QUADSEARCH,

beschreven in paragraaf 5.3, twee mogelijkheden voor de keuze van de begin-
h ' (k), d k d' '11k I' 'k (k)sc att~ng aO ~n e - e ~terat~es ag verge e en, name ~J aO = en

(k) (k-l) (' , '1' , (0) )' 1 d 1"aO = a ~n~t~a ~sat~e a
O

= 1 • U~t de resu taten van eze verge ~J-

king bleek dat de keuze acik ) = a(k-l) in de meeste geval1en betere resuZta

ten (minder functie-eva1uaties) gaf dan de keuze aci
k

) = 1. Een plausibe1e

verk1aring hiervoor is dat ver van het minimale punt x* de kwadratische be

nadering voor F(x) slecht kan zijn. Ret is aannemelijk dat in dat geval
(k) (k- 1) ,,(k) (k)

aO = a een betere schatt~ng ~s voor aO dan aO = 1. In de directe

omgeving van x* zullen deze twee strategieen vrijwe1 hetze1fde zijn aange

zien de kwadratische benadering voor F(x) daar beter wordt zodat a(k-l) ~ 1.
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Op de tweede plaats werden twee varianten voor het bepalen van het lijnmini

mum, nadat dit is ingesloten, onder ling vergeleken. In de eerste variant,

die later als standaard in de procedure QUADSEARCH werd toegepast, wordt als

lijnminimum geaccepteerd het minimum van de parabool door de drie ins lui ten

de punten. Bij de tweede variant, geirnplementeerd in de procedure EXACT

QUADSEARCH, wordt het lijnminimum nauwkeuriger bepaald door de gevonden be

naderingspunten te gebruiken voor nieuwe kwadratische benaderingen. Riermee

wordt doorgegaan totdat geldt (zie figuur 9)

(6. 1) I I -5 -8
F(x) - F (b) < 10 x F (b) + 10 •

uit de resultaten van dit vergelijkend onderzoek (zie tabellen) blijkt dat

het nastreven van grate nauwkeurigheid bij het ZijnminimaZiseren in iedere

iteratieslag onvoordelig is. De extra hoeveelheid werk (meer functie-evalua

ties) die nodig is voor deze nauwkeuriger lijnminimalisering weegt niet op

tegen de relatief geringe winst door een kleiner aantal benodigde iteraties

voor convergentie.

6.2. Vergelijking van de methoden

Met het doel de diverse methoden voor kwadraatsomminimalisering onder ling te

vergelijken werden vijf van de in de hoofdstukken III en IV beschreven metho

den geprogrammeerd. Daarbij werden twee verschillende versies voor de metho

den van Gauss-Newton en Marquardt (zie paragraaf 5.2 respectievelijk para

graaf 3.2) geimplementeerd, zodat uiteindelijk de volgende zeven methoden

zijn vergeleken

I) methode van Gauss-Newton met Choleski

2) methode van Gauss-Newton met orthogonale transformaties

3) methode van Marquardt

4) alternatieve versie van de methode van Marquardt

5) methode van Jones (Spiral)

6) methode van Fletcher

7) methode van Powell

We merken hierbij op dat slechts een zeer eenvoudige versie van de methode

van Jones werd geirnplementeerd. Ret succes van de methode van Fletcher is

bij toepassing sterk afhankelijk van de keuze van de parameter eps (verge

lijk paragraaf 3.3).
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Na een aantal testruns met verschillende testvoorbeelden en varierende waar

den voor eps, welke voor het eigenlijke onderzoek werden uitgevoerd, werd
-3hiervoor de waarde eps = 10 gekozen.

Voor aIle methoden werden twee strategieen voor de stapgroottebepaling a(k)

in de k-de iteratiesIag, respectievelijk geimplementeerd in de procedures

LINEARSEARCH en QUADSEARCH met acik ) = a(k-I) (zie paragrafen 5.3 en 6. I), on

derling vergeleken. Voor deze 14 mogelijkheden (7 methoden x 2 methoden voor

de stapgroottebepaling) werden de 14 problemen, beschreven in paragraaf 5.4,

getest, waarbij voor enkele problemen meerdere startpunten werden genomen.

De numerieke resultaten zijn samengevat in de tabellen.

Voor aIle testproblemen met uitzondering van probleem PI2 (waarbij de func

tiewaarde impliciet gegeven is zodat geen analytische afgeleiden bepaald kun

nen worden) en voor aIle methoden met uitzondering van de methode van Powell

(die geen gebruik maakt van afgeleiden) werden zowel numeriek bepaalde - als

exact gegeven afgeleiden (elementen van de matrix J(k)) toegepast. Voor het

bepalen van numerieke afgeleiden (zie inleiding hoofdstuk IV) werden relatie

ve stappen langs de coordinaatrichtingen genomen ter grootte van

10- 5 10-51 (k) I . (k). . h (k) D+ x., waar~n x. de ~-de component ~s van et punt x • e re-
~ ~

sultaten met numeriek bepaalde afgeleiden waren wat betreft het verloop van

het iteratieproces vrijwel gelijk aan de resultaten met exact gegeven afge~

lei den. Om die reden zijn aIleen de resultaten met numeriek bepaalde afgelei

den in de tabellen opgenomen, uitgezonderd voor de problemen PI3 en PI4 waar

voor tevens computertijden zijn vermeld.

Bij een beschouwing van de tabellen springen de volgende feiten naar voren:

zoals op grond van de theorie is te verwachten genereren de algorithmen voor

de beide versies van de methode van Gauss-Newton en de methode van Fletcher

~n veel gevallen hetzelfde iteratieproces. Voor de methoden van Marquardt en

Jones blijkt in de meeste testproblemen geen verschil wanneer verschillende

methoden voor de stapgroottebepaling worden toegepast doordat in deze geval

len geen gebruik wordt gemaakt van methoden voor de stapgroottebepaling. De

methode van Powell geeft in veel gevallen meer iteratieslagen doch minder

functie-evaluaties dan de overige methoden. De methode van Fletcher werkt

voor het singulier probleem P6 inderdaad beter dan de andere methoden. We

zullen nu de methoden onderling vergelijken wat betreft de aZgemene toepas

baarheid, het aantaZ fuyzctie-evaZuaties dat nodig ~"voor convergentie en de
I

benodigde computertijd.
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6.2.1. Algemene toepasbaarheid

De algemene toepasbaarheid (engelse term: robustness) van de verschillende

methoden is af te lezen uit tabel 6. I, waarin voor elke methode het aantal

keren staat dat deze niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

aantal mislukkingen percentage
(tot. aantal toepassingen) mislukkingen

G.-N. (Choleski) 7 (57) I I

G.-N. (orth. transf. ) 2 (59) 3

Marquardt 2(62) 3

Marquardt-alt • 1(63) 2

Jones 16(43) 27

Fletcher 7(57) 11

Powell 13(47) 28

tabel 6.1. Absoluut en procentueel aantalmislukkingen voor de verschillen

de methoden

We concluderen uit deze tabel dat vooral de methode van Gauss-Newton met or

thogonale transformaties en de beide versies van Marquardt het best algemeen

toepasbaar zijn. De methoden van Jones en Powell blijken daarentegen minder

goed algemeen toepasbaar. De methode van Jones liep in de meeste gevallen

mis doordat werd overgestapt op lijnminimalisering langs de richting van de

negatieve gradient. Langs deze richting werd vervolgens een zo kleine stap

genomen dat aan het stopcriterium werd voldaan terwijl het minimum nog niet

was bereikt. De methode van Powell liep enkele keren mis in gevallen waarbij

een startpunt was gekozen waarin de matrix E singulier was. Uit de resulta

ten blijkt dat deze methode bovendien slechter convergeert dan de overige me

thoden, vooral in de buurt van het minimum. Een mogelijke verklaring daarvoor

is dat de zoekrichting in de methode van Powell in het algemeen meer afwijkt

van de Gauss-Newton richting dan in de overige methoden. Hierdoor wordt langs

de zoekrichting eerder dan in de andere methoden geen punt met een lagere

functiewaarde gevonden of wordt de stap langs deze richting zo klein dat aan

het stopcriterium wordt voldaan terwij 1 het minimum nog niet bereikt is.
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6.2.2. Aantal functie-evaluaties

Over het aantal functie-evaZuaties dat nodig is voor convergentie bij toe

passing van de verschillende algorithmen kunnen we het volgende opmerken.

Op de eerste plaats blijkt uit de resultaten voor alle testproblemen met uit

zondering van probleem P13 voor alle methoden het toepassen van LlNEARSEARCH

over het algemeen voordeliger dan QUADSEARCH. Aangezien de resultaten voor

probleem P13 precies het tegenovergestelde beeld geven voor a1le methoden

rijst het vermoeden dat algemeen geldt dat voor problemen met grote waarden

voor men n met m»n het toepassen van QUADSEARCH juist voordeliger is. Dit

vermoeden kan slechts bevestigd worden door meer van het soort problemen te

beschouwen.

Om de verschillende methoden verder onderling te vergelijken zijn de aantal

len functie-evaluaties in tabellen gedeeld door de gemiddelde aantallen func

tie-evaluaties voor ieder testgeval (kolomgemiddelden). De zo verkregen ge

tallen geven dus voor een bepaalde methode de verhouding aan van het aantal

functie-evaluaties t.o.v. het gemiddelde aantal dat nodig is voor convergen

tie in dat specifieke testgeval. Vervolgens zijn deze getallen gemiddeld per

testprobleem en per methode voor de stapgroottebepaling over de gebruikte

verschillende startpunten (in P5. P7. P8 en Pll) en over de gebruikte ver

schillende afgeleiden (in P13 en PI4). De zo verkregen getallen (maximaal 31

per methode) zijn daarna gemiddeld over alle testproblemen en over aIle me

thoden voor de stapgroottebepaling. Tevens werd het gemiddelde over alle test

problemen bepaald van alle getallen die aIleen betrekking hebben op de metho

de voor de stapgroottebepaling LINEARSEARCH. De resultaten zijn weergegeven

In tabel 6.2.

gemiddeld over aIle methoden gemiddeld over
voor de stapgroottebepaling LlNEARSEARCH

G.-N. (Choleski) 1.05 1.05

G.-N. (orth. transf. ) 1.04 .97

Marquardt .86 .93

Marquardt-alt. 1.08 1.07

Jones 1.03 1. 21

Fletcher .98 .89

Powell .97 .84

ubel 6.2. Gestandaardiseerd acmtal functie-evaluaties gemiddeld over de

tes tprob lemen
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Uit deze tabel concluderen we dat de methode van Marquardt en de methode van

Powell met toepassing van LlNEARSEARCH relatief het kleinste aantal functie

evaluaties voor convergentie nodig hebben. De alternatieve versie van de me

thode van Marquardt en de methode van Jones (in deze versie) blijken in dit

opzicht het minst voordelig.

6.2.3. Computertijd

Om de benodigde computertijd voor convergentie van de verschillende methoden

te kunnen vergelijken zijn deze tijden voor de problemen PI3 en PI4 in de ta

bellen opgenomen. Voor de andere problemen waren de tijden te kort om een ver

gelijking te kunnen maken. We zien dat met numeriek bepaalde afgeleiden de

tijd een factor I~ tot 2! langer kan zijn dan met exact gegeven afgeleiden.

Daarnaast komt bij het vergelijken van de beide versies van de methode van

Gauss-Newton de factor 2 in tijdsverschil naar voren (zie paragraaf 5.2).

Voor probleem PI3 (m » n) is het oplossen met Choleski ongeveer 2 keer zo

snel, terwijl voor probleem PI4 (m ~ n) beide versies dezelfde tijd nodig

hebben. De methode van Marquardt blijkt door het schalen van de matrix

2J (k) TJ (k). . d . . 1 . d d h d G
~n ~e ere ~teratles ag ~ets langzamer an e met 0 evan auss-

Newton met Choleski. Tenslotte zien we dat hoewel de methode van Fletcher in

PI4 dezelfde iteratiestappen genereert als de beide versies van Gauss-Newton,

de tij d een stuk langer is vanwege de gebruikte procedure voor het bepalen van

de pseudo-inverse (zie Appendix II). De methode van Powell is hier relatief snel

door het geringe aantal functie-evaluaties.

6.2.4. Vergelijking t.a.v. drie aspecten

Bij het vergelijken van de methoden met betrekking tot de drie aspecten al

gemene toepasbaarheid, aantal functie-evaluaties en computertijd tegelijk

komt de methode van Marquardt als beste naar voren voor algemene toepassing.

Voor goed-geconditioneerde problemen (de matrix J van maximum rang) verdient

echter de methode van Gauss-Newton de voorkeur vanwege de kortere computer

tijd. Voor gevallen waarbij m ~ n (o.a. bij het oplossen van stelsels niet

lineaire vergelijkingen) is hierbij de versie met orthogonale trans forma ties

aan te bevelen en voor m » n het oplossen met Choleski. De methode van Powell

is voor een aantal problemen aanzienlijk beter dan de overige methoden door

het relatief geringe aantal functie-evaluaties en als gevolg daarvan een veel

kortere computertijd. Aangezien deze methode echter vrij slecht algemeen toe

pasbaar is, is het toepassen ervan slechts aan te raden in gevallen waarbij
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problemen van een bepaald soort vaker moeten worden opgelost. De methode van

Fletcher is aIleen aan te bevelen voor slecht geconditioneerde problemen

waarbij de matrix JTJ singulier of bijna singulier is. Hoewel slechts een

zeer eenvoudige versie van de methode van Jones (Spiral) is geimplementeerd.

is toch naar voren gekomen dat het succes van deze methode per probleem sterk

afhankelijk is van de keuze voor de parameters ~ en B. Om die reden lijkt

deze methode minder geschikt voor algemene toepassing. Uit deresultaten voor

de alternatieve versie van de methode van Marquardt kan tenslotte geconclu

deerd worden dat het toepassen van een methode voor de stapgroottebepaling

in iedere iteratieslag bij de methode van Marquardt het aantal functie-evalua

ties verhoogt. Dit hangt nauw samen met het feit dat binnen de methode van

Marquardt de stapgrootte reeds geregeld wordt door de factor ~.
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Hoofdstuk VII. Conclusies

Dit onderzoek naar methoden voor het minimaliseren van een som van m kwadra

ten van niet-lineaire functies van x E mn met m ~ n t heeft geleid tot de

volgende conclusies.

1) De methode van Marquardt is voor algemene toepassing het meest geschikt.

2) Voor goed-geconditioneerde problemen (de matrix JTJ regulier) verdient de

methode van Gauss~Newton de voorkeur. Hierbij meet in het geval dat m ~ n

het gebruik van de versie met orthogonale transformaties en in het geval

dat m » n het gebruik van de versie met de Choleski-methode worden aan

bevolen.

3) De methode van Powell kan voor bepaalde soorten problemen aanzienlijk be

ter zijn dan de methoden van Marquardt of Gauss-Newton. Deze methode is

echter minder algemeen toepasbaar.

4) De methode van Fletcher is (in deze vorm) aIleen aan te bevelen voor slecht

geconditioneerde problemen (de matrix JTJ singulier).

5) De methode van Jones (Spiral) lijkt minder geschikt voor algemene toepassing.

6) Wat betreft het toepassen van methoden voor de stapgroottebepaling in ie

dere iteratieslag is stapgroottehalvering (LINEARSEARCH) voordeliger dan

lijnminimalisering (QUADSEARCH). Voor problemen met grote waarden voor m

en n met m » n wordt het tegendeel verondersteld. Dit moet echter nader

onderzocht worden.

7) Het nastreven van grote nauwkeurigheid bij het lijnminimaliseren in iede

re iteratieslag is onvoordelig. De extra hoeveelheid werk (meer functie

evaluaties) die nog is voor deze nauwkeuriger lijnminimalisering weegt

niet op tegen de relatief geringe winst door een kleiner aantal benodigde

iteraties voor convergentie.

8) Het toepassen van een methode voor het bepalen van de stapgrootte in ie

dere iteratieslag bij de methode van Marquardt verhoogt het aantal func

tie-evaluaties.

9) Het toepassen van numeriek bepaalde t dan weI exact gegeven afgeleiden

(elementen van de matrix J) maakt weinig verschil uit voor het verloop van

het iteratieproces. Exact gegeven afgeleiden vereisen eehter minder co~

putertij d.
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Tabellen

Als toelichting op de tabellen gelden de volgende punten:

1) Voor de beschrijving van de testproblemen en bijbehorende startpunten zie

paragraaf 5.4. Indien er voor een bepaald testprobleem meerdere startpun

ten zijn genomen wordt het nUmmer van het betreffende startpunt tussen

haakjes achter dit probleem vermeld, bijvoorbeeld

P7(III) betekent: testprobleem P7, startpunt III •

2) Voor een beschrijving van de methoden ter bepaling van de stapgrootte

zie paragraaf 5.3 en paragraaf 6.1

L = LINEARSEARCH

Q = QUADSEARCH

EQ = EXACT QUADSEARCH

(k)
0:

3) Voor de verschillende testproblemen zijn de volgende stoperiteria gehan

teerd

Testprobleem

PI,P3,PI4

P2,P5,P7,P8

P9

P6,P 10,P II ,P 13

P4,P12

stopcri terium

F(x) < 10-8

F (x) < 10- 10

-5II Llxll < 10
-3II LlX II < 10
-5 -5II LlX II < 10 + 10 II x II

4) De betekenis van de cijfers in een bepaald hokje van een tabel ~s als

volgt:

middenin: aantal functie-evaluaties

rechtsonder: aantal iteratieslagen

linksonder: tijd in seconden (alleen ~n tabel 3).

Bijvoorbeeld:

283

betekent:

283 functie-evaluatues

23 iteratieslagen

42 seconden iteratietijd •
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5) De betekenis van de symbolen indien een algorithme niet werkt voor een be

paald testprobleem is als volgt:

Fl: er is geen punt met een lagere functiewaarde gevonden lan~s een be

paalde zoekrichting.

F2: aan het stopcriterium is voldaan maar het minimum is (nog) niet be

reikt.

F3: na 100 iteratieslagen is nog niet aan het stopcriterium voldaan.

F4: de matrix E is singulier (aIleen bij de methode van Powell).

6) Voer de preblemen PI3 en PI4 is de betekenis veer de symbelen veer de af

geleiden

Z = zonder afgeleiden (numeriek bepaald)

M = met afgeleiden (exact gegeven).



PI P2 P3 P4

L Q L Q EQ L Q EQ L Q

Gauss-Newton 31 54 19 24 36 55 83 101 FI F3
(Choleski)

~ I 5 4 3 10 15 IS 9 100

Gauss-Newton
(orth. transf) 46 61 19 24 36 55 88 38 397

I I 5 5 4 3 10 16 8 76

Marquardt 18 18 20 21 31 89 100 94 69 69

5 5 5 5 5 21 23 20 17 17

Marquardt
alternatief 24 38 24 27 40 57 122 169 173 235

') 4 5 4 3 11 17 14 34 32

Jones 40 40 21 2 I 19 19 F2 F2

4 4 4 4 3 3 14 22

Fletcher FI F2 19 24 36 55 83 101 FI F3

1 6 5 ~ 3 10 15 15 9 100

Powell 16 24 13 19 40 158 145 FI 346

6 4 8 5 5 33 29 11 79



P5 (I) P5 (II) P6

L Q EQ L Q EQ L Q

Gauss-Newton 56 62 94 50 54 77 FI FI(Choleski)
10 8 8 9 7 7 55 7

Gauss-Newton 66 69 50 54 44 33(orth. transf.

11 8 9 7 5 4

Marquardt 63 63 63 50 50 50 37 37

11 11 11 9 9 9 6 6

Marquardt 65 69 96 59 61 81 35 48al ternatief

10 8 8 9 7 7 5 5

Jones 55 55 50 50 F2 F2

10 10 9 9 12 16

Fletcher 56 55 94 50 54 77 25 41

10 7 8 9 7 7 4 5

Powell 6 8 17 80 72 F4 F4

1 1 12 9 13 0 0

0\
N



P7 (I) P7 (II) P7 (III) P7(IV) P7(V)

L Q L Q L Q L Q L Q

Gauss-Newton 22 25 19 30 37 83 21 32 16 24
(Choleski)

6 4 5 5 9 14 5 5 4 4

Gauss-Newton 21 41 16 25 37 83 21 32 16 24
(orth.trans£.

6 7 4 4 9 14 5 5 4 4.-.

Ma.rquardt 21 21 20 20 34 34 17 17 16 16

-'-"~.'
6 6 5 5 9 9 4 4 4 4

Marquardt 32 39 24 24 35 70 26 41 20 27
alternatief

7 6 5 5 7 10 5 6 4 4

Jones 41 42 41 41 25 25 F3 F3 22 22

7 7 7 7 5 5 100 100 4 4

Fletcher 25 34 16 25 37 88 21 32 16 24

7 6 4 4 9 14 5 5 4 4

Powell F4 F4 14 31 50 81 23 30 13 20

0 0 7 8 15 14 8 6 6 5



P8(I) P8 (II) P8(III) P8 (IV) P8(V)

L Q L Q L Q L Q L Q

Gauss-Newton 20 29 24 23 8 10 20 28 20 28(Choleski)

--- 4 lJ 5 3 1 1 4 4 4 4

Gauss-Newton
20 29 24 23 8 10 20 28 20 28

(orth. trans£.

10--., 4 4 5 3 1 1 4 ~ 4 ~

Harquardt 20 20 Fl Fl 16 16 20 20 30 30

4 4 10 12 3 4 ~ 6 6

Marquardt 24 32 29 25 9 18 24 32 24 32
alternatief

4 4 5 ., 1 2 4 q 4 4
~-

-J

Jones 20 20 24 24 8 8 20 20 20 20

4 4 5 5 1 1 4 q 4 4

Fletcher 20 29 24 23 8 10 20 28 20 28

4 4 5 1 1 1 4 4 4 4

Powell 24 31 15 26 F4 F4 9 23 10 23

8 6 7 6 0 0 5 6 6 6

0'
~

I



P8 (VI) P8(VII) P8(VIII) P8 (IX)

L Q L Q L Q L Q

Gauss-Newton 20 28 20 29 20 29 20 29(Choleski)

4 ~ 4 4 4 4 4 4

Gauss-Newton 20 28 20 29 20 29 20 29(orth. trans£)

4 q 4 4 4 4 4 4

Marquardt 34 34 24 24 30 30 40 40

7 5 5 6 6 8 8

Marquardt 24 32 24 39 24 39 24 39alternatief

4 4 4 5 4 5 4 ')

Jones 20 20 20 20 20 20 20 20

4 4 4 4 4 4 4 4

Fletcher 20 28 20 29 20 29 20 29

4 4 4 4 4 4 4 4

Powell 10 23 22 27 34 30 30 37

6 16 12 7 11 8 8 14



P9 PIO P I I (1) PII (II) PI2

L Q L Q L Q L Q L Q

Gauss-Newton 84 84 FI 97 67 FI 524 F2 20 22
(Choleski)

13 10 5 I I 10 60 41 67 4 3

Gauss-Newton
79 84 FI 97 68 F2 146 129 20 22

orth. trans£')
13 10 6 I I 10 4 19 16 h. ~

Marquardt 50 50 64 64 54 54 59 59 24 24

9 9 11 I I 8 8 9 9 5 5

Marquardt 80 70 79 98 6 I F2 78 129 24 25
alternatief

12 8 1I 11 9 10 I I 15 4 3

Jones 295 F2 FI F2 F2 F2 F2 F2 20 20

21 I 1 5~ 26 6 4 6 7 4 4

Fletcher 80 84 FI 97 FI F2 77 139 20 23

I 10 7 I 1 9 4 I I 17 4 3

Powell FI F3 FI F2 93 225 80 125 15 42

10 100 19 19 29 33 28 22 5 7



P13 P14

L Q L Q

afgeleiden Z M Z M Z M Z M

Gauss-Newton 617 653 488 481 218 218 298 298(Choleski)

49 37 38 39 38 2< 27 28 72 6 28 6 101 8 42 8

Gauss~Newton
680 653 388 489 218 218 298 298(orth. trans f.)

97 41 75 39 52 23 48 28 70 6 31 8 100 8 46 8

IMarquardt 570 542 570 542 218 218 218 218

52 40 37 38 53 40 36 38 83 6 37 684 6 30 6

Marquardt 742 758 248 282 224 224 270 270alternatief

62 47 48 48 19 14 16 16 71 6 32 6 87 7 LLI 7

Jones F2 F2 F2 F2 253 253 253 253

4 4 4 4 81 I 35 782 7 36 7

Fletcher 822 839 528 563 218 218 298 298

113 49 126 51 98 32 95 33 100 668 6 141 8 86 8

Powell F2 [X F2 [X 77 [X 122 [X
36 11 35 21 144 2(1



- 68 -

Literatuurlijst

Bard. Y. (1970). Comparison of gradient methods for the solution of nonli

near parameter estimation problems. SIAM Num. Anal •• vol. 7. 157

186.

Box. M.J. (1966). A comparison of several current optimization methods. and

the use of transformations in constrained problems. Compo J ••

vo 1. 9. 67-77.

Bus. J.C.P •• Domselaar, B. van en Kok, J. (1975). Nonlinear least squares

estimation. Voorlopig rapport Mathematisch Centrum Amsterdam.

Davies, M. and Whitting. I.J. (1972). A modified form of Levenberg's correc

tion in: Numerical methods for nonlinear optimization (F.A. Lootsma,

ed.). Academic Press. London.

Eilers. G.A.M. (1975). Algol tekst van de voorloper van de BEATHE procedure

MINIQUAD voor het minimaliseren van sommen van kwadraten van niet

lineaire functies. Technische Hogeschool Eindhoven. Onderafdeling

der Wiskunde. COSOR-Notitie R-75-06.

Fletcher. R. (1968). Generalized inverse methods for the best least squares

solution of systems of nonlinear equations. Compo J., vol. 10.

392-399.

Hartley, H.O. (1961). The modified Gauss-Newton method for the fitting of

nonlinear regression functions by least squares. Technometrics.

vol. 3, 269-280.

Heynen. H.W.G. (1974). Kinetics of the dehydrogenation of ethylbenzene over

uranium oxide containing catalysts. Proefschrift Technische Hoge

school Eindhoven.

Himmelblau. D.M. (1972). Applied nonlinear prograrnndng. McGraw-Hill. New York.

Jones, A. (1970). A new algorithm for nonlinear parameter estimation using

least squares. Compo J •• vol. 13,301-308.

Jong, J.L. de (1973). Syllabus niet-lineaire programmering, deel 5: Minima

liseringsalgorithmen. Onderafdeling der Wiskunde. Technische Hoge

school Eindhoven.

Kowalik, J. and Osborne, M.R. (1968). Methods for unconstrained optimization

problems. American Elsevier Publishing Cy, New York.

Lawson, C.L. and Hanson, R.J. (1974). Solving least squares Problems.

Prentice-Hall. New Jersey.



- 69 -

Levenberg, K. (1944). A method for the solution of certain nonlinear pro

blems in least squares. Q. Appl. Math., vol. 2, 164-168~

Linssen, N.H. (1973). Least squares and the basic vacuumcleaner. Memorandum

COSOR 73-10. Intern rapport. Technische Hogeschool Eindhoven.

Luenberger, D.G. (1973). Introduction to linear and nonlinear programndng.

Addison-Westley Publishing Cy.

Marquardt, D.W. (1963» An algorithm for least squares estimation of nonli

near parameters. SIAM J., vol. 11,431-441.

Moore, R.H. (1965). Correspondence. Compo J., vol. 8, 224.

Murray, W. (Ed)(1972). Numerical methods for unconstrained optimization.

Academic Press, London.

Peckham, G. (1970). A new method for minimizing a sum of squares without

calculating gradients. Compo J., vol. 13,418-420.

Penrose, R. (1955). A generalized inverse for matrices. Proc. Comb. Phil.

Soc., vol. 51, 406-413.

Powell, M.J.D. (1962). A method for minimizing a sum of squares on non-linear

functions without calculating derivatives. Compo J., vol. 7, 303-307.

Rosen, J.B. (1960). The gradient projection method for nonlinear programming,

part 1 - linear constraints. SIAM J., vol. 8, 181-217.

Rosenbrock, H.H. (1960). An automatic method for finding the greatest or

least value of a function. Compo J., vol. 3, 175-184.

Timmermans, A.J.M. (1971). Een vergelijkend numeriek onderzoek van vier me

thoden voor het minimaliseren van sommen van'kwadraten van niet

lineaire functies. Stage-rapport, Technische Hogeschool Eindhoven.

Witt, L. (1974). Die berechnung physikalischer und thermodynamischer Kenn

worte von Druckflussigkeiten, sowie die Bestimmung des Gesamtwir

kungsgrades an Rumpen under Berucksichtigung des Thermodynamik fur

die Druckflussigkeit. Proefschrift, Technische Hogeschool Eindhoven.

Wolfe, P. (1959). The secant method for simultaneous nonlinear equations.

Ass. Compo Math. Commun., vol. 2, 12-13.



- 70 -

. (k)T (k) -IAppendix I. Ret updaten van de matr~x [E E ] volgens Rosen (1960).

Zowel in de secant methode als in de methode van Powell moet in de k-de ite

ratieslag de vector z(k) bepaald worden als oplossing van

minll E (k) z + f(k) liZ

z

ofwel

Aangezien de matrices E(k) en E(k+l) slechts in een kolom van elkaar ver

schillen kan de hoeveelheid werk die nodig is am z(k) te bepalen gereduceerd

worden. Een methode hiervoor is beschreven door Rosen (1960) en is gebaseerd

op de volgende stelling uit de matrixtheorie.

Stelling. Zij A een (n x n) matrix welke ~s gepartitioneerd als

met Al inverteerbaar.
-I

Indien AO := A4 - A
3
A1 AZ inverteerbaar is dan bestaat de inverse van A en

geldt

waarin

-1A .o
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Bovendien ge ldt

Bewijs. Schrijf uit (AB = I en BA = I).

Zij nu gegeven de (n x n) matrix E van maximum rang n (we laten de index k
T T -Ivoor het gemak weg) met bijbehorende matrices A = [E EJ en B = [E EJ waar-

voor geldt

E = [E I e Jn-I n
~ ........--..
n-I

~r-I r E
E

T j[ETE]
n-I n-I n~1 en

A = = =

A3 A4 }I eTE e e
n n-I n n

~ '--.-.>

n-I I

[ETEJ- I ~}n-I
B = =

B3 B4 }1
.............. "'-0--'

n-I I

Volgens de stelling geldt

A-I = [ET E J- I
= B -I

n-I n-I I - B2B4 B3 •

Als we de n-de kolom van de matrix E (e ) vervangen door de vector v dan ko
n

men we door toepassing van de stelling tot de volgende update-formules voor

de matrices E, A en B

E' = [E
n-I I vJ

tTE E~~IVj
A' = [E,TE'J =

n~1 n-l

v E I v vn-

B' =[E,TE'J- 1 ~: BTn-1
B' B4}I3
'--<--' ---..-.~

n-J
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waarin

B' -I 1 T= Al +- r r1 Aa n-I n-I

B' = B,T 1
= -- r2 3 Aa n-I

met

-I Tr := A E vn-I 1 n-I

AO : = II v - En- I r n_
1

II

T -1 T
= II v - En_I[En_IEn_IJ En_lvll.

Merk op dat AO de lengte is van de component van de vector v loodrecht op de

ruimte opgespannen door de kolommen van de matrix En-I- Indien AO = 0 is de

matrix E' niet van maximum rang n p dus B' niet gedefinieerd.

8ij toepassing van de methode van Powell moe ten we in het algemeen niet de

n-de kolom van de matrix E verva~genp doch de ~-de kolom met I ~ ~ ~ n.

Hiertoe definieren we de permutatiematrix P door

en

P :=

EI : = EP •

,
" 1

o
I , , ,

" I
---0 n

n

We moeten dus nu de n-de kolom van de matrix EI vervangen.
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Zij

dan geldt

B = PBIP •

We kunnen dus door kolom en rijverwisseling toch de updateformules voor E,

A en B toepassen.
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Appendix II. Algorithme voor het berekenen van de pseudo-inverse volgens

Fletcher (I 968) •

Definitie (Penrose (1955)). De pseudo-inverse van een m x n matrix A is gede

finieerd als de n x m matrix A+ welke voldoet aan de volgende vier vergelij

kingen

1)

2)

3)

4)

+
AA A = A

A+AA+ = A+

(AA+) T = AA+

(A+A) T = A+A •

Fletcher geeft in zijn artikel een algorithme om de pseudo-inverse van een

willekeurige m x n matrix A te berekenen. Hierbij wordt verondersteld dat

m ~ n, aangezien we anders A kunnen transponeren en gebruik kunnen maken van

de gelijkheid (AT)+ = (A+)T. Dit iteratief algorithme gaat uit van de n x m

matrix K) = 0 welke in iedere iteratieslag wordt bijgewerkt. Na n iteratie

slagen is Kn+
1

dan de pseudo-inverse A+.

We hanteren dezelfde notatie als Fletcher. namelijk

fix.
J

flf.
J

[flf. J
J

j-de eenheidsvector
J 1•••• ,n

j-de kolom van A

ruimte opgespannen door de eerste j kolomrnen van A.

In iedere iteratieslag van de algorithme moet gecontroleerd worden of flf i
ligt in [flf. )J. Hiertoe wordt met behulp van het Gra~Schmidt orthogonali

~-

satieproces een orthonormale basis e) ••••• e. 1 voor [flL IJ gegenereerd. Ver-
~- ~-

volgens wordt gecontroleerd of de component y. van flf. welke loodrecht staat
~ ~

op [e. )J = [flf. )J kleiner is dan een gegeven waarde eps. dus "y." < eps.
~- ~- ~

In pseudo-algol luidt de algorithme van Fletcher
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dim : = 0; K1 : = 0;

for J

begin

:= 1 step J until n do

j-J
y. := M. - L (t.f.,e)e;

J J z=1 J z z

n := t.x. - K.t.f.;
J J J

if lIy. II < eps then
- J

T
nn K.

(e. := O· Kj +1 := K. - J)
J

,
J T

n n

else

end

(dim := dim + 1; e.
J

y.
;= -.::L

ny.if
J

K. 1J+
:= K. +

J

T
ny.

J )
Ty.&f.
J J

Aangezien van de matrix K. alleen de elementen van de eerste j - 1 rijen on-
J

gelijk 0 zijn, kan de hoeveelheid werk die nodig is om A+ te bepalen vermin-

derd worden. In het geval dat A van maximum rang n is, is het aantal verme

nigvuldigingen dat nodig is om A+ te bepalen van de orde ~ mn
2

+ O(mn). In

dien de rang rninder dan n is, is deze schatting te hoog.

Opgernerkt moet worden dat sinds de publicatie van deze algorithme diverse

andere efficientere algorithmen voor het bepalen van een pseudo-inverse van.
een matrix zijn gepubliceerd (zie b.v. Lawson and Hanson (1974)), welke de

voorkeur genieten boven de hier beschreven algorithrne.
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