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1. Inleiding 

Bij analyse van randwaarde problem en van gewone differentiaalvergelijkingen maakt men vaak 

gebruik van expliciete voorstellingen en/of schattingen van de Greense functie. Hiennee kan men 

bijvoorbeeld fouten analyseren bij numerieke benaderingen. Een andere toepassing, theoretisch 

maar van fundarnenteel practisch belang, is dat een matige bovengrens van de Greense functie 

dichotomie van de oplossing van het (gelineariseerde) probleem impliceert, zie bijv. [7]. 

Indien de differentiaalvergelijkingen impliciet zijn, en meer in het bijzonder, indien de 

coefficienten matrix van de (hoogste) afgeleide singulier is, levert een dergelijke analyse proble

men op. Bij deze zgn. differentiaal-algebrarsche verge/ijkingen (DAE) heeft men in het lineaire 

geval te maken met een oplossingsruimte waarvan de e1ementen enerzijds aan een differentiaal

vergelijking voldoen, en anderzijds op een door middel van een algebrai"sche vergelijking voor

geschreven lineaire varieteit moeten liggen (zie (4,9]). Bij numerieke benaderingen van der

gelijke problem en stuit men op allerlei fenomenen die bij gewone differentiaalvergelijkingen 

onbekend zijn ([ 1 , 2, 5 , 8, 9 D. We zullen discretisaties van DAE aanduiden als differentie

a/gebraische verge/ijkingen. Een typisch kenrnerk van differentie-algebrai"sche vergelijkingen is 

dat ze rang deficiente matrix "coefficienten" hebben. Naast bovengenoemde DAE, induceren ook 

gewone differentiaalvergelijkingen soms differentie-algebrai"sche vergelijkingen. Een eenvoudig 

voorbeeld is de discretisatie van 

(1.1) x=).(t)x, OStSl 

m.b.v. de trapezium regel met stapgrootte h. We hebben dan de differentievergelijking 

Indien een voor enige index i, h ).(tj) = ± 1, hebben we een algebrai"sche vergelijking (als 
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onderdeel van het groter stelsel). (Nienemin hoeft dit niet te impliceren dat {Xi} niet uniek of 

slechts instabiel te bepalen is.) 

Een van de problem en bij rang-deficientie is dat oplossingscomponenten verdwijnen (in een 

beginwaarde context) en/of gecreeerd worden (in een randwaarde context). In dit artikel zuIlen 

we de Greense functie nader anlalyseren en conclusies trekken ten aanzien van het groeigedrag 

van oplossingscomponenten. Een belangrijk gevolg is dat we hiermee kunnen aangeven hoe en 

waarom een ontkoppelingstechniek stabiel is bij oplossing van dergelijke vergelijkingen. In het 

hierna volgende gaan we uit van een een-staps recursie, zoals die bij differentiemethoden (cf. 

(1,2» maar ook bij bijvoorbeeld multiple shooting technieken gevonden worden. (zie voor dit 

laatste ook bijv. [8]) 
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2. Greense functies 

Beschouw de volgende algemene (impliciete) een-staps recursie voor {Xi }~=I: 

met Ai, Bi E JR nXJI ,fi E JR n
• Laat verder de randvoorwaarden voor {xd~=1 gegeven worden 

door 

met M I, MN E JR nXJI
, bE JR n

• We nemen in deze paragraaf aan dat het probleem (2.1), (2.2) 

welgesteld is. Dit betekent dat de matrix schrijfwijze voor (2.1), (2.2) een inverse heeft, die op 

zijn beurt gei"nterpreteerd kan worden als Greense functies, waaronder begrepen een fundamen

taal oplossing. Geef deze laatste aan met {<1> i } ~=I , dan geldt hiervoor 

(2.3b) M 1 <1>1 + MN <I>N = I . 

Voor j = 1, ... ,N - I, geven we de Greense functie aan met {G ij } ~=I ; hiervoor geldt 

(2Aa) Ai Gij + Bi Gi+l .j = Oij I, 

(2Ab) MIG Ij + MN GNj = O. 

We zoe ken nu expliciete uitdrukkingen voor Gij; in het geval Ai = I en \Ii Bj ruet singulier, kun

nen deze direct aangegeven worden (zie bijv. [3]). Hieronder bekijken we echter het algemene 

geval waarin Bj <I>j+1 =-Aj <I>j rang-deficient is. 

Dit induceert een orthogonale projectie 

(2.5) Pj = Bj <I>j+1 [(Bj <I>j+Il Bj <I>j+I t (Bj <I>j+ll 

kennelijk geldt 

Omdat <I>j voor minstens een index j singulier is, zoeken we Greense functies opgebouwd uit 

{<I>i) plus een complementaire deel {Fjj} , te noemen de parasitaire oplossingen. 

(2.7a) 

(2.7b) 

Vit (2.4a) en (2.7) halen we 

(2.8a) 

(2.8b) 

Derhalve 

A-F-·+B·F·· I-I-P · ] I] ] ].]+ - J" 
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waaruit voIgt 

Gebruikend dat M I <1>1 = 1-MN <1>N, vinden we w 

(2.11) MN cDNCLj-Kj ) =-Kj 

wdat (cf. (2.11» 

Een soortgelijke afieiding voor Lj gaat analoog. 

Eigenschap 2.13 Fij = Gill-Pj ). Verder geldt 

(2.13a) 

(2.13b) 

Gij Pj = <1>i MN <1>N(Aj <1>j)+, i ~ j , 

Gij Pj = <1>i M I <1>1 (Bj <1>j+I)+, i > j. 

Bewijs: De uitdrukking voor Fj voIgt m.b.v. (2.4a): 

A- G·· (I - P .) + B· G· I . (I - P .) = 0 t' '" J' I Ij j I I+.j j • 

Hieronder zullen we voor de matrix 

Al BI 

A2 B2 

(2.14a) A= 
AN-I AN-I 

Ml MN 

aanmemen dat geldt 

(2.14b) IIA-III ~ 1(, 

waarbij 1( een niet al te groot getal is, passend bij de nonn II· II 

Stelling 2.15 

(2.15a) 

(2. 15b) 

\I (1)i MN <1>N <1>}+1 II ~ 1( II Aj II, i ~ j 

II <1>i M I <1>1 <1>}+1 II ~ 1( II Bj II, i ~ j + 1. 

Bewijs: Voor x zodanig dat A} x '" 0, geldt 

o 
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II <1>j MN <1>N <1>}+1 A} x II II <1>j MN <1>N <1>}+1 A} x II 
----------~~~- < 

IIAjll II A} xII - IIAj A} xII 

II <1>j MN <1>N <1>}+1 A} x II 
= Ilxll 

Door het maximum te nemen over x E Ra(Aj) en door verder te gebruiken dat 

II G jj Pj II ~ II G jj II ~ K vinden we zo (2.15a). Voor i > j gaat het bewijs analoog. 0 

We onderzoeken nu het complementair gedeelte van de Greense functie, (d.w.z. complementair 

aan de fundamentaal oplossing) de parasitaire oplossingen {F jj }: 

Eigenschap 2.16 

(i) {F jj } j$j en {Fij} i>j voldoen aan het homogene gedeelte van de recursie (2.1). 

(ii) Ra(Bj F j,j+1) n Ra(Aj F jj ) = {OJ. 

(iii) Er bestaat een orthogonale projectie Tj zodanig dat 

A- F-. - (I - P .) (I - T) ] ]] - ] ] . 

Bewijs: ad (ii): A1s Ra(Bj F j,j+1) (I Ra(Aj Fjj) -:t {OJ dan zouden ervectoren a, b E mn bestaan 

zodanig dat 

Definieer Vi} als 

.. F .< . 
Jj = jj a, l_ J 

Dan voldoet {fj} kennelijk aan de homogene recursie voor i = j en vanwege (i) ook voor i -:t j, 

derhalve voor een vector c E IR n moet gelden <1>i c = Ii, Lh.b. voor i = j. Dit echter impliceert 

Ra(Pj):3 Aj <1>j c =Aj Fij a -:t O. Anderzijds geldt Aj Fij a E Ra(/-Pj ), hetgeen in tegenspraak is 

~ (li). 

ad (iii): Definieer Tj door 

(/-Pj) Tj = Bj F j ,j+1 [(Bj Fj ,j+1)T Bj F j ,j+1) t (Bj Fj ,j+1l. 

o 

Merk op dat de representaties van de Greense functie m.b.v. de projecties Pj uniek zijn. Tot slot 

van deze paragraafvermelden we de (triviale) 
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Eigenschap 2.17 II Fij 112 $; II G ij 112 $; K. 



- 7 -

3. Schattingen voor de oplossingen 

De uitdrukkingen die we afgeleid hebben in §2 voor de Greense functie zijn gebaseerd op de fun

damentaal oplossing {<1>;} enerzijds en parasitaire oplossingen {Fij }jvast anderzijds. De laatste 

soon "oplossingen" zijn effectief eenzijdige oplossingen en zijn opgebouwd uit componenten die 

aan de homo gene recursie voldoen voor of weI i > j of wei i ~ j; dit in tegenstelling tot de globaal 

bestaande componenten van de fundamentaal oplossing (hoewel deze op een zekere deelver

zameling van indices k, .,. , m zeg, nul kunnen zijn). We zullen nu aantonen dat goede conditie 

van het randwaarde probleem (2.1), (2.2) dichotomie van {cI>d impliceen, plus een soon een

zijdige stabiliteit voor de {Fij )jvast. Dit is gebaseerd op een niet triviale generalisatie van resulta

ten uit [7]. 

We onderzoeken daartoe eerst de structuur van { <1> i} wat nader: Laat range <1> 1) = n - 1 en 

rang(<1>N) = n - m (N.B. 0 < 1 + m ~ n). Dan bestaat er een orthogonale matrix V wdanig dat 

(3.1a) <1>1 V = [* I 0 ), 
~ 

I 

d.w.z. de laatste 1 kolommen van <1>1 V bestaan uit nullen; dientengevolge moeten de laatste 1 

kolommen van <1>N V volle rang hebben (cf. (2.3b». Echter, als m > 0 dan bestaat er een ortho

gonale matrix W. 

(3.1b) W . [W 0] WA 

/R(n-/)x(n-/) .= 0 II' E , 

wdanig dat 

(3.1c) <1>N V W = [0 I * ]. 
~ 

m 

Zonder beperking kunnen we daarom Ven V W identificeren. 

Laat vervolgens U 1 een orthogonale matrix zijn wdanig dat 

(3.2a) uf <1>1 V= [~ ~:] !m := 'PI 

000 !l 

('l'duidt een bovendriehoeks matrix aan). en UN een othogonale matrix zodanig dat 

(3.2b) 

(~duidt een benedendriehoeks matrix aan). Met behulp van voorgaande orthogonale matrices 

definieren we de volgende speciale beginwaarde: 
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Men gaat eenvoudig na dat 

(3.3b) ~N (I)~l = UN [: ~ :] , 
0BC 

voor zekere A E JR (n-m-I'I , B E JR (n-m)xJ en C E JR I2
. (met A , B niet-singulier). Bekijk nu de 

SVDvanA, 

(3.4a) A =: (; fliT, 

met 1: = diag(O"I, ... , O"n-m-I). Zij 0 < 0"1, •.. , O"k ~ 1 en O"k+l' •.. , O"n-m-I > 1. 

Als in [7] splitsen we f op in twee stukken (die effectief een separatie aangeven in niet 

toenemende en toenemende modes van het door de randvoorwaarden gekoppelde gedeelte). 

Definieer: 

(3.4b) D2 = diag(O"k+l' .. . ,O"n-m-I) 

en 

(3.4c) D = [ ~ :,]. 

Gei"nspireerd door (3.4) zullen we de volgende projectie matrix gebruiken: 

• __ [lm+k 0] 
(3.5) P. 0 0 . 

Tenslotte introduceren we de normalisatie matrix 

(3 .6) K := P + (1- P) [: ~_ :]. 
o BV C 

Merk op dat K niet singulier is. 

Met behulp van bovenstaande matrices kunnen we een "dichotome" fundamentaal oplossing {<i>j} 

aangeven die past bij gesepareerde randwaarden (als in [7]). 

Definieer 
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(3.7a) 
- --I -I 

<1>j := <1>j <1> I X K 

met 

[1m 0 0] 
(3.7b) X:= 0 V 0 ; 

o 0 I[ 

en gesepareerde randwaarden door 

(3.8a) MI :=p XT Ur 

(3.8b) MN := (l-P) yT u'k 

met 

1m ~ 0] 
(3.8c) Y:= o U 0 

o 0 I[ 

Hiervoor hebben we de volgende lemmata 

Lemma 3.9 (i) M I <1>1 + M N <1>N = I 
- -

(ii) IIM 1 1I 2$ 1, IIMNII2$ 1 

(iii) II <i>1 112 $ 1 , II <i>NII2$ 1. 

Bewijs: Er geldt: 

[ 1m ~ 0] [ I: <1>1 = <1>1 <i>~1 X K-I = U I : V0 

00 

met E = -e-1 B V fj-I • Verder geldt 

000 

<i>N = <1>N <i>~1 X K-1 = UN Y 0 f V-I 0 

o 0 h 

Hiermee vallen (i) (ii) en (iii) eenvoudig na te gaan. 

Lemma 3.10 II <1>j 112 $ 2 K 

- -~ I 
Bewijs: <1>; = <1>j [M 1 <1>1 + MN <1>N ] [<1> I X K- ] 

= <1>j M I <i>l + <1>j MN <1>N. 

De bedoelde schatting voIgt dan via Lemma 3.9. 

0 0] b-I o , 
E C-I 

o 

o 
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Het dichotomie resultaat is als voIgt 

Stelling 3.1111 <l>i P <I>} 112 $ (1C+ 412)yj , i $ j 

II <l>i(J -P) <I>} 112 $ (1C+412) Yj' i ~ j + 1, 

met Yj = max(1I Aj 11 2 , II Bj 11 2) 

Bewijs: Zij S-1 := (j)~1 X K-I (cf. (3.7a» ~ <I>}+I = S <1>}+I' 

Derhalve <I>}+I = S M I <1>1 <1>}+1 + S MN <1>N <1>}+1 , 
zodat 

<l>i Ai I <1>1 <l>j+ 1 = <l>i(J - Ai N <l>N) S M 1 <1>1 <1>}+1 

+ <l>i Ai I <1>1 S MN <1>N <1>}+1 

- - + = <1>i M I <1>1 <1>}+1 - <1>i M N [<1>N M I <1>1 <1> j+l ] 

+ <l>i Ai I [<1>1 MN <1>N <1>}+1 ]. 

De uitdrukkingen in [ ] worden beide in norm begrensd door 1C Yj. Aangezien Ail &1 = P, voIgt 

het resultaat uit Lemma 3.9, Lemma 3.10 en Stelling 2.15. I] 

Vit voorgaande stelling concluderen we dat de oplossingsruimte, S zeg, dichotoom is, d.w.z. 

S =SI +S2 met 

(3.12a) 

(3. 12b) 

SI bevat niet significant stijgende modes en S2 niet significant dalende (voor toenemende index). 

In §2 zagen we dat de Greense functie alIeen volledig beschreven kon worden als we ook de 

parasitaire oplossingen in de beschouwing betrokken. Met behulp van Eigenschap 2.16 en 2.17 

vinden we dan 

Stelling 3.13 Voor iedere index j, waarvoor Pj "* I geld! 

II Fij 112 $ 1C, i > j 

Kortom de parasitaire oplossingen "dempen uit" (of groeien tenminste niet significant aan) weg 

van het punt j. 

We merken op dat de constructie van {<I>d in het geval van gescheiden randvoorwaarden 

[
IM _] 

achterwege gelaten kan worden: Zij Mj = 2 M~ ,j = 1 , N 
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(3.14b) 

2M 1 X I=b 2 ,IM1 =O 

IMNXN=bl,2MN=O 
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met 2M 1 E /Rlxn, IMN E /R(n-l)xn, b 2 E /R 1 , b 1 E /Rn-l. 

Een projectie P als bedoeld in (3.12) wordt dan gegeven door 

(3.15) P := M I <1>1· 

M.b.v. Stelling 2.15 zien we dan dat de schattingen in Stelling 3.11 verscherpt kunnen worden 

door K + 4 Xl te vervangen door K. 
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4. Een toepassing: stabiliteit van ontkoppeling 

Een directe toepassing van voorgaande resultaten wordt gegeven door een discreet randwaarde 

probleem m.b.v. orthogonale transfonnaties te ontkoppelen. Hoewel de theorie algemenere situ a

ties toelaat, zullen we gemakshalve de randwaarden gesepareerd veronderstellen, cf. (3.14). 

Laat Q 1 een orthogonale matrix zijn met 

(4.1) 

MF E IRIX] en bovendriehoeks. 

Zij nu R 1 een orthogonale matrix en U 1 een bovendriehoeks matrix, wdanig dat 

Vervolgens zij Q2 een orthogonale matrix en Veen bovendriehoeks matrix zodanig dat 

In het algemeen, zij Rj , Qj+l orthogonaal en Uj , Vj bovendriehoeks zodanig dat 

(4.3a) A-Q · -R·U· , ,- I , 

,1SiSN-l 

Tenslone. definieer 

(4.4) lMN QN = [M~l M~2] = I MN . 

M.b.v. {Rd. {Qd kunnen we het lineaire systeem (cf. (2.14a)) 

2Ml 

Al BI 

A2 B2 
(4.5) A:= 

transfonneren tot 
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(4.6) A·-.-

Zij nl. R := diag(I/, R I, ... ,RN- 1 ,/,,-/) en Q := diag(Q I, ... , QN) dan geldt 

(4.7) A=R A Q. 

Partitioneren we matrices M als 

(4.8) 

dan vinden we het volgende 

Lemma 4.8 A nonsingulier 

Vp , i = 1, ... ,N-l 

vr2 , i = 1, ... , N - I 
-11 

MN 

nonsingulier 

Bewijs: Schrijf A als 

A= 

- 22 o MI 

vII vIZ 
o vf 

vII vIZ 
o vIZ 

vll 
N-I V

12 
N-I Vll N-l V 12 

N-l 

0 V22 
N-I 0 V22 

N-I 
-11 

MN 
- 12 

MN 

Kennelijk moet Up nonsingulier zijn. Door fonneel met de eerste blok rij vf te elimineren zien 

we dat vp nonsingulier moet zijn. Aan de andere kant kunnen we m.b.v. de eerste bIokkoIom 

Vp elimineren, waaruit dan analoog aan 't argument voor Vp, de nonsingulariteit van V!I voIgt 

etc. Merle op dat deze argumentatie tenslotte aantoont dat M J.] nonsingulier moet zijn. 0 

Bekijken we nu M 1 <1>1: 
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(4.10) M I ~I =: p = [ : ;, 1 
Met een partitionering als in (4.8) vinden we dus uit (2.14b), bedenkend dat II A -111 2 = II A -111 2 , 

(4. 11 a) 

Analoog zien we in dat moet gelden 

(4. 11 b) 

DefinH!er nu 

(4. 11 a) 

(4.11b) 

- QT Xi:= i Xi 

en tenslotte en partitie voor vectoren, passende bij (4.8), 

(4.13) x = [::]. x' E ml 

Het hoofdresultaat van de ontkoppelingsmethode wordt dan gegeven door 

Stelling 4.14 De recursies 

(4.14a) U22 -2 V22-2 
i Xi = i Xi+l' i=l, ... ,N-1 

en 

(4.14b) U 1 - 1 VII - I . NIl 
j Xi = j X i+l, 1 = - , ... , 

kunnen expliciet uitgevoerd worden en zijn stabiel, in de zin dat Jouten onderweg gemaakt in de 

aangegeven richting, met met meer dan eenJactor lC max(11 Ai II, II Bi II) in norm groeien. 

Bewijs: Dat (4. 14a) en (4. 14b) een expliciet uitvoerbare recursie representeren voIgt uit Lemma 

4.9. De stabiliteit voIgt uit (4.11) voor het fundamentaal oplossingsdeel en Stelling 3.13 voor de 

parasitaire oplossingen. 0 

Stelling 4.14 kan gegeneraliseerd worden voor algemene randvoorwaarden m.b.v. de theorie in 

§3. Aldus kan men inzien dat er altijd een ontkoppeling transjormatie uitgevoerd kan worden die 

stabiel is ongeacht de mate van defectheid van de recursie matrices, d.w.z. ongeacht de index van 

het probleem. 
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