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ABSTRACT 

Two solution procedures fur a set of 
non-linear equations 

by F.P.T. Baaijens 
W.A.M. Brekelmans 

Two iterative procedures f o r  the solution o f  a set of non-linear 
normal equations are discussed. Both methods are based on the 
successive determination and evaluation of improved estimate 
solutions. 
The Newton methods or modifications of them are first considered, 
including the merits and limitations. For a number o f  non-linear 
problems the quasi-Newton methods do clearly have advantages. The 
fundamentals of these methods are explained and from a general frame 
specific choices for updating formulas, the Huang-class and the 
Broyden-class, are made. A special case of the latter results i n  the 
well-known BFGS-method. Attention i s  paid to the numerical application 
of this method. 
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Twee technieken voor het oplossen van 
een stelsel niet-lineaire veraeliikinaen. 

O .  Inleidh. 

In dit rapport bespreken we een tweetal iteratieve technieken waarmee 
een oplossing van een stelsel niet-lineaire vergelijkingen van de vorm 

n n  f : k R  +R ; f(x)=O .. .... -, 

* 
kan worden gevonden. Laat x een oplossing en Xk een schatting voos die 
oplossing aan het begin van de k-de iteratie zijn . Beide technieken doen 
een uitspraak over hoe b.ij een gegeven schatting xk een richting bepaald kan 
worden waarlangs mogeìijk een betere schatting voor x te vinden is. Die 
nieuwe schatting is te schrijven als 

-, .. 

x 

.. 

-x +cc p ?k+l ,k k..k (0.2) 

waarbij Naast de ma- 
nier waarop pk te bepalen is willen we criteria formuleren op basis waarvan 
we een uitspraak kunnen doen over de kwaliteit van ck en over de grootte van 
uk. Dit blijkt alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk te zijn. Deze 
omstandigheden hangen nauw samen met het al dan niet mogelijk zijn om de 
kolom f(x) op te vatten als de cjradi.Cnk kolom van een scalaire functie. Ee 

mogelijkheden daartoe worden voor een belangrijk deel bepaald door een 

uk een stapgrootteparameter en pI, de zoekrichting is. 
ZII 

. 5 L  

stelling uit de minimaliseringstheorie. 
Naast de klassieke Newton methoden bespreken we de BFGS methode die de 

laatste jaren steeds veelvuldiger wordt toegepast bij het oplossen van stel- 
sels niet-lineaire vergelijkingen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn 
dat deze techniek een groter convergentiedomein heeft dan de Newton methoden 
(d.w.z. zij levert 'betere' zoekrichtingen a f )  en dat zij vaak aanzienlijk 
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efficignter is. 
lijk een aantal technieken iiit de minimaliseringstheorie te bespreken. 

Voor een goed begrip van de BFGS methode is het noodzake- 

1 .  Stellins. 

Onder bepaalde voorwaarden kan het oplossen van f(x)=O gezien worden als het 
minimaliseren van een object functie F(x). Een belangrijke situatie waarin 
dit mogelijk is wordt beschreven door de volgende stelling (Orthega en 

* *  .. 
5 

Rheinbolt (1970)) 

laat f:DcRn+Rn met D een open convex gebied. Veronderstel dat f(x) 
tenmhste tweemaal continu diffentieerbaar is op D. Dan en slechts dan 
als VfT symmetrisch i s  voor alle X€D, is f(x) gelijk aan de gradiënt 
kolom g(x) van een functie P(x), waarbij ffx)=g(x)=O een stationair 
punt van F(x) beschrijft. 

z 5 -  

*)* * z *  

.... * . . *  * *  .. 
* 

Veronderstel dat f voldoet aan de voorwaarden van deze stelling, dan 
kan op b a s i s  van die stelling de fiinctie F(x9 in het. algemeen niet bepaald 
worden. Dit is geen bezwaar omdat de in dit rapport te bespreken technieken 

5 

.. 
geen gebruik maken van de functie F(x). 

5 

In het algemeen zal g(x)=O geen eenduidige oplossing hebben, noch zal 
de oplossing altijd een minimum van F beschrijven. O f  een oplossing, zeg 
x r een locaal minimixm van F vastlegt kan worden gecontroleerd met behulp 
van de Hessiaan van F: Gi deze m e t ,  u1.s regt i l ier  i s ,  i.r, GG11 m*n--ii- 111.1.11 Ja11 u111 

positief definiet zijn 

5 . .  * 

* 
5 . .  

v y#O €Rn 

Vaak voldoet een stelsel vergelijkingen niet aan de eisen van de 
In dat geval kan het oplossen van f(x)=O toch worden geformuleerd stelling. 

als een minimaliseringsprobleem door de functie 
. . *  * 



I T  F(x)=2.f * (x)f ( x )  
5 - . *  
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te beschouwen. Eenvoudig kan worden nagegaan dat de globale minima van F(x) 
samenvallen met de oplossingen van f(x)=O. Het probleem i s  echter dat er 
locale minimaliseerders van F(x) bestaan die geen oplossing zijn van f (x)=O. 
Bovendien j.s het berekenen van de Hessiaan van F vaak uitermate 
gecompliceerd omdat daarin tweede orde afgeleiden van f een rol spelen. 
Deze problemen maken het onaantrekkelijk om het minimaliseren van F als al-, 

5 

c.. c 

c .", * 

z 

ternatief te gebruiken voor het oplossen van f(x)=O, -.. c 

2. Minimaliserinsstechnieken. 

Het doel van dit hoofdstuk Is de introductie van een tweetal iteratieve 
technieken waarmee de positie van een locaal minimum (een minimaliseerder) 
kan worden bepaald: de Newton methoden en de BFGS methode. Deze laatste 
methode valt binnen de klasse van de quasi-Newton methoden, ook wel 
variabele metrische methoden genoemd. 

Dit hoofdstuk is a ls  volgt opgebouwd. A l s  eerste worden een viertal 
begrippen geintroduceerd die bij de toepassing van beide methoden een 
belangrijke rol. spelen: de dalingseigenschap en daarmee gekoppeld de 
dalingsrichting, het lijnzoeken en de quadratische beeindiging. Daarna wor- 
den de werking en de voor en nadelen van de Newton methode besproken. De 
beperkingen van de Newton methode zijn aanleiding geweest andere mini- 
maliser~ngstechnieken t a e  te passen - EP* beli!lgrI j t e  klasse van 
al.ternati.even wordt gevormd door de quasi-Newton methoden waarvan we in dit 
rapport de BFGS methode bespreken. 

Kenmerkend voor beide klassen van methoden is dat zij bij een gegeven 
een zoekrichting pk bepalen waarmee een schatting van de minimaliseerder x 

nieuwe schatting van de minimaliseerder volgt uit 
,k z 

=x tu p xk+l ,k k,k 
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daarbij treedt de constante EY op als stapgrootte parameter. k 

2.1 DalinCrseisenschap. 

Bij voorkeiir cre&ren we een rij van schattingen tx 1 z.d.d. ,k 

Dit wordt de dalingseigenschap genoemd. Een kolom pk wordt een dalingsrich- 
king xk+l=xk~akpk voldoet aan de 
dalingseigenschap ( 2 . 2 ) .  Laat a +O, dan volgt uit de Taylorreeks ontwj.kke1- 
ing van F (Xk+, ) rond xk 

genoemd indien voor voldoende kleine ak>O 

k 
c e 

dat bij nk>O de kolom pk een dalingsrichting is indien 

Indien gk=O en xk de fi1nctj.e F niet minimaliseert moeten hogere orde af- 

geleiden van f: bestudeerd worden, hierop gaan we niet in. 
..,.., e 

Als p ,k een dalingsrichting is zal niet voor iedere uk>0 voldaan worden 
aan de dalingseigenschap. Dit kan wel. worden bewerkstelligd door: ak zodanig 
t e  kiezen dat E mj.nimaa1 is langs ck. Laat deze waarde van ak aangegeven 
worden door cxk, dan moet voor ak=ak gelden 

* * 

( 2 . 5 )  
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bij benadering quadratisch gedraagt. Dit is eenvoudig in te zien door de 
Taylorreeks ontwikkeling na de quadratische term af te breken. 

2 . 4  Newton methoden. 

De Newton methoden bereiken quadratische beeindiging i.n éèn iteratie. 
We maken onderscheid tussen de Newton methode (ook wel. de full Newton- 
Raphson methode genoemd) en de gemodificeerde Newton methoden. 

,k A l s  uitgangspunt voor het bepalen van de zoekrichting p bij de Newton 
methoden dient de Taylorreeks ontwikkeling van F l x  tp ) rond de laatst 
berekende schatting xk 

,k ,k 
+ 

( 2 . 8 )  

Indien dk 
quadratische benadering stat.ionair .is 

regulier is wordt de zoekrichting bepaald door te eisen dat deze 

De zoekrichting j.s een dalingsrichting indien 

T 
-g p =p p >o ,k,k ,k k,k (2.10) 

Hi.eraan wordt zeker V I ~ d l l E  indie. .  nn=;+;Lb+ Uefiniet is e:: gkfS. =k ruu'L. 

Ten eerste 
zal Gk niet overal positief definiet zijn, zodat pk niet altijd een 
dalingsrichting is. Verder kan de quadratische benadering zeer slecht zijn 
omdat deze alleen het locale verloop van F(.) in rekening brengt. In bej.de 
gevallen kan een stapyrootte -1 slechte resultaten opleveren. Daarom 
wordt de Newton methode vaak in combinatie met een lijnzoekalgoritme 
toegepast. Daarbij moeten, indien pk geen dalingsrichting is, negatieve 
stapgrootten worden toegelaten. Overigens zal een lijnzoekalgoritme niet 

Er zijn een aantal nadelen aan de Newton methode verbonden. 

* 

'k- 



T 
-k,k altijd toegepast kunnen worden: a l s  p y =O dan is F(.) stationair langs de 

lijn x +a p v o m  ctk=O. ,k k,k 
De Newton methode is verder een tamelijk dure methode. In iedere 

worden bepaald, hetgeen vooral bij -k 

Om een aantal van de nadelen te ondervangen zijn de gemodificeerde 
Newton methoden gelntroduceerd. Daarbij wordt bk vervangen door een 
positief definiete matrix Gk dj., op de een of  andere manier een goede 
benadering is voor dk; bijvoorbeeld 6 =G. voor j<k waarbij Uk gedurende een 
aantal iteraties konstant wordt gekozen. Weliswaar levert deze werkwijze 
een trager converyerend proces op maar vaak zijn de totale kosten lager dan 
bij toepassing van de Newton methode. 

iteratie slag moet opnieuw de Hessiaan G 
een groot aantal onbekenden veel tijd kost. 

- 

-k 3 

2 . 5  Ouasi-Newton niethoden. 

Het belangrijkste probleem van alle Newton methoden is dat zij een 
relatief klein convergentie domein hebben: slechts startwaarden xo in een 
klein gebied. rond een locale minimaliseerder x leveren een convergerend 
proces op. Daarom is er gezocht naar methoden die enerzijds robuuster zijn 
en anderzijds economischer zijn. Dit heeft geleid tot bijvoorbeeld de 
geconjugeerde gradiënt methoden en de quasi-Newton methoden. De eerste wor- 
den hier niet besproken omdat z.ij bij het opl.ossen van stelsels niet- 
lineaire vergelijkingen een ondergeschikte rol spelen. Van de quasi-Newton 

* 5 

c 

I!!&!̂ dt??I hepe*kr!? WI GES tot d s  z . g .  BFGS-methede, yememd i,auz Ercyden- 

Fletcher-Goldfarb-Shanno. 
grotere rol b.ij het oplossen van stelsels niet-lineaire vergelijkingen. 

Deze werkwijze spee1.t de laatste jaren een steeds 

Alvorens we deze methode bespreken moeten een aantal condities 
gefntroduceerd worden waarop de methode gebaseerd is, dat zijn 
achtereenvolgens: de qiiasi-Newton conditie, de geconjiigeerdheidsconditie en 
daarmee samenhangend de de erfelijkheidsconditie (eng.: heredity condition). 

De algoritmische structuur van de hier te bespreken quasi-Newton 
methoden is als volgt. 
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k= 1 
1nitiali.seer bij een gegeven beginschatting x1 voor de minimaliseerder x 
matrix H 

while geen convergentie ds 
besin Stap 1: Bepaal een zoekrichting p volgens 

* 
de 

Voor €i1 kan men bijvoorbeeld I o; Gil kiezen. 
.., 

-1 * 

,k 

T p k'-Bkg k (2.11) 

T 
-k waarbij H een benadering is van Gil. 

Stap 2: De nieuwe schatting 

x =x trx p (2.12) ,k+l ,k k,k 

k wordt gevonden d. m. v. een Lijnzoek al.gorj.tme waarbij a 

zodanig wordt bepaald dat 

(2.13) 

Stap 3: Daarna wordt Ek geherwaarderd (updated) door toepassing van 

=' tQ (2.14) 'ktl k k 

De relaties die Qk bepalen worden 'updating' formules genoemd. 
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2.6 Ouasi-Newton conditie. 

Veronderstel dat tot iteratie k alle gegevens bekend zijn. In 
iteratiestap k wordt x ~ + ~  berekend en vervolgens willen we dat Ek+l waarmee 
de nieuwe zoekrichting pk+, wordt bepaald op de een of andere manier de 
krommingseigenschappen van de object functie F(.) representeert. Een manier 
om dit te realiseren is door te voldoen aan de quasi-Newton conditie. Deze 
is als volgt gedefinieerd. Laat 

5 

, 

Ax =x ,k ,k+l-?k 

'?k"?k+l -!k 

dan voldoet Hk+l aan de z.g. quasi-Newton conditie indien 

Ag =o Ax 'k+l ,k k ,k 

( Z .  15) 

( 2 . 1 6 )  

(2.17) 

bevat dezelfde krommingsinformatie als de quadratische benadering van 'ki 1 
F(.9 langs pk. , 

2.7 Geconiiiaeerdheidscoridi.tj.e/erfel iikheidsconditie. 

Een set van kolommen p. wordt onderling geconjugeerd genoemd met 
5 .L 

betrekking tvt eel? pvs i t i e f  definiete matrix dan en slechts dan â:s 

Ff i j j  T p .GJ .=o 
-1 5 3  

(2.18) 

Hierbij wordt verondersteld dat pijO voor alle i. 
kan worden dat bij het sequentieel toepassen van geconjugeerde 

zoekrichtingen in combinatie met exact lijnzoeken, de m.i.ni.maliseerder van 
een quadratisciie functie met positief definiete Hessiaan G in ten hoogste n 
(n is het aantal onbekenden) stappen wordt gevonden. In dit bewijs wordt 

5 5  

Bewezen 
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ondermeer 
onafhankelijk zijn. 
pendix A. 

gebruik gemaakt van het feit dat geconjugeerde kolommen onderling 
Het bewijs van deze eigenschappen wordt gegeven in ap- 

Een belangrijk gevolg van het toepassen van geconjugeerde zoekrichtin- 
gen in combinatie met exact lijnzoeken bij het minimaliseren van een 
quadratische fiincti e is dat 

V j<k+l ( 2 . 1 9 )  

Dit resultaat is te vinden in appendix A .  

Wet Betrekking tot de matrices H. van de quasi-Newton methoden eisen we 
dat zij zoekrichtingen genereren die geconjugeerd zijn indien de methode 
wordt toegepast b i j  het minimaliseren van een quadratische functie met 
Hessîaan G waarbij exact lijnzoeken wordt gebruikt; m.a.w. in iteratiestap k 
eisen we dat gk+, een zoekrichting p 

-7 

zal opleveren die voldoet aan ,k+l 

V j<k+l T 
!k+ldp j=O 

levert (2.20) dat Ek+l moet voldoen aan T Wet. Pk+î=-H -k+lIk+l 

( 2 . 2 0 )  

(2 .211 

Veronderstel dat alle voorgaande zoekrichtingen p j<k+l, onderli-ng gecon- 
jugeerd zijn en dat exact lijnzoeken is toegepast, dan geldt 

..jr 

V j<k+l (2.22) 

Hieruit blijkt dat aan (2.21) voldaan kan worden door H 

dat 
zodanig te kiezen -k+ 1 

V j<k+l ( 2 . 2 3 )  

Met o: .p .=Ax. en a .Gp .=Ag. kan ( 2 . 2 3 )  ook worden geschreven als 
7 - 3  - 7  7 7  - 7  



-12- 

Ag. = @ A x .  V j<k+l (2.24) 'k+l .-i .-i 

Conc1iisj.e: door gk+l aan (2.24) te laten voldoen worden geconjugeerde zoek- 
richtingen gegenereerd. Merk op dat voor j=k relatie (2.24) juist de quasi- 
Newton conditie representeert indien Q -Q wordt gekozen. k- 

Naast de eigenschap dat relatie (2.24) zorg draagt voor het genereren 
van geconjugeerde zoekrichtingen bij het minimaliseren van een quadratische 
objectfunctie kan zij in het algemeen op een andere manier worden 
geïnterpreteerd. De eis (2.24) zorgt er namelijk voor dat de krommingsin- 
formatie iiit vroegere iteraties wordt doorgegeven naar latere iteraties. 
Daarom wordt relatie (2.24) ook wel de erfelijkheidsconditie genoemd. 

Een andere manier (naast de manier tiit appendix A )  om de quadratische 
be&indigingseigenschap te laten zien indien gk+l voldoet aan de er- 
felijkheidsconditie is als volgt;. Beschouw het bijzondere geval. 

%+, A! j =@Af j V j<n+l (2.25) 

Uit GAxk=Agk voor een qiiadratische functie volgt 

K. G A x  . =DAX . V -j<n+l aií- -9 - -5 

Laat 

- Axnl m=[Axl .... 

dan geldt 

(2.26) 

(2.27) 

A l s  de kolommen Ax onderling geconjugeerd zijn met betrekking tot F dan 
zijn zi.1 onderling onafhankelijk waardoor inverteerbaar is. Dan geldt 

-1 

(2.29) -1 H-,+l=eG 
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Met ~ = 1  blijkt dat deze methoden, bij het bepalen van een minimaliseer- 
der van een quadratische functie, juist de inverse van de Hessiaan van de 
quadratische object functie F(.) hebben berekend. Dit is een bijzonder 
aantrekkelijke eigenschap van deze methoden onidat iedere functie F(.) zich 
in de buurt van een mhimum qiiadratisch gedraagt. 

2.8 De Huans klasse van 'updatins' formules. 

De essentiële stap bij de quasi-Newton methoden is het definiëren van 
de updating matrix Qk. Deze moet zodanig zijn dat H =H tQ tenminste aan 
de quasi-Newton conditie (H Ag =p Ag ) voldoet. Deze condi-tie legt echter 
geen eenduidige eis op aan Qk. Bij de in deze paragraaf te bespreken Huang- 
klasse van updating formules worden de matrices Q 
a) Qk ten hoogste rang 2 heeft. 
b) €ik+,(=H tQ ) voldoet aan de erfelijkheidsconditie. Hj.erdo0.r wordt be- 

werkstelligd dat bij het minimaliseren van een qiiadratische functie 
geconjugeerde zoekrichtingen worden gegenereerd indien exact lijnzoeken 
wordt toegepast. 

-ktl -k k 
-k+l ,k k ,k 

zodanig gekozen dat: k 

-k k 

c) voor het bepalen van Qk alleen schattingen van de minimaliseerder, de 

d) Qk wordt bepaald met behulp van grootheden uit de vorige en 

Eigenschap b) is van groot belang omdat vrijwel iedere objectfunctie zich in 

gradienten in die schattingen en Hk nodig zijn. 
uitsluitend 

de huidige iteratie. 

A A  l n n * - l  m ; n ; m * t m  h;; ham-Aav;nm r r i r n , - l r % t ; ~ m k  rrmïra=rrC uc UUUL I., v n i i  c ~ i i  3.vcIaaL L I I . L ~ ~ . L I I I U A I I  UI J u G i i a u s z L & i s y  YuaurabsoLi i  y r ; u ~ ~ u - j k .  

De RFGS updating formules voor Qk kunnen uit de klasse van Huang updat- 

Toepassen van de quasi-Newton conditie op relatie (2.14) levert 
ing formules worden afgeleid. 

Q Ag =@AX -H Ag k ,k ,k -k ,k (2.30) 
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Hi.erbij is verondersteld dat Q gedurende het gehele iterati.eproces constant 
wordt gekozen, i.e. ek=e. Aan (2.30) kan worden voldaan door Qk te kiezen 
volgens 

k 

(2.31) 

T T met ykAgk#O en zkhsk#o. In deze relatie spelen nog maar twee onbekende 
kolommen een rol: y en I, Door deze keuze wordt tevens voldaan aan er- 
felijkheidsconditie voor j=k. 

Relatie ( 2 . 3 1 )  vormt het uitgangspunt voor de Auang klasse van 
'updating' formules. Door het in rekening brengen van de erfelijkheidscon- 
ditie en door gebruik te maken van het feit dat daardoor, onder bepaalde 
voorwaarden, geconjugeerde zoekrichtingen worden gegenereerd kunnen een aan- 
tal eisen geformuleerd worden waaraan y en z moeten voldoen. 

,k ,k' 

,k ,k 
Opdat Qk volgens (2.31) een zodanige vorm heeft dat Hk+, voldoet aan de 

erfelijkheidsconditie (Ek+lAgj=QAx. voor alle g<ktll valstaat de els 
- 3  

Q Ag.=gAx.-H AX V j<k (2.32) k , J  - 3  -k ,j 

Er van uitgaande dat Hk aan de erfelijkheidsconditie voldoet 

volgt dus als extra voorwaarde aan Qk volgens (2.31) 

V j<k 

Aan deze eis wordt ondermeer voldaan indien 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 

Een geschikte keuze voor yk en z kan gemaakt worden op basis van de 

- j  

c ,k 
volgende beschouwing. Doordat de voorgaande, bekende, zoekrichtingen p 
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met j<ktl onderling geconjugeerd zijn indien een quadratische functie met 
Hessiaan G wordt geminimaliseerd waarbij exacte lijnminimalisering is 

rir rir 

toegepast, geldt a) p'dp.=O voor alle j<k en b) gk+,Fj=O voor alle j<k+l. ,k -1 * 

De eigenschap a) levert m.b.v. (2.15) en (2.16) 

T Merk op dat als aan Ax Ag.=O voor a1.le j<k voldaan wordt, dat  dit niet 
betekent geconjugeerd i s  ten opzichte van alle voor- ,k 
gaande zoekriclitingen. Dj.t geldt alleen indien de te minimaliseren functie 
quadratj.sch i s  en indien daarbij exact lijnzoeken wordt toegepast. 
Uit de eigenschap b) volgt 

-k ..I 
dat de zoekrichting p 

rn rn rn 

V j<k ==> Ag'p -0 ,k, j- 'ff j<k (2.37) 

Omdat volgens (2.23) geldt Q ~ ~ = E ~ ~ ~ @ ~  voor alle j<k+l levert (2.37) 

waarbij gebruik is gemaakt van (2.34). 
Uit de relaties (2.37) en (2.38) blijkt dat aan (2.35) voldaan kan wor- 

den door xk en z als een 1.j.neal.re combinatie van Ax en H Ag te kiezen. 
Met deze keuze is de meest algemene vorm van Huang klasse van 'updating' 

T 
,k ,k -k ,k 

formules te schrijven als 

IJ en w wi.llekeiirige constanten zijn zodanig dat de noemers 'k' k k waarbij ipk, 
ongelijk aan nul zijn. 
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2.9 De Brovden klasse van 'updatina' formules. 

Een probleem van de Huang klasse is dat de matrices H. niet nood- 
zakelijk symmetrisch zijn ook al is de initiële matrix H wel symmetrisch. 
Daarnaast zijn de matrices H. niet per definitie positief definiet. Deze 
twee eigenschappen zijn bijzonder prettig bij de numerieke toepassing van de 
algoritmen. is te verwachten dat het positief definiet zijn van de 
benadering van de Hessiaan, of de inverse ervan, prettig i s ,  immers ter 
plaatse van een minimum is Hessiaan positief definiet. Daarnaast levert: een 
positief definiete matrix een dalingsrichting als zoekrichting af, hetgeen 
aangenaam is. Door een normalisering van de kolommen yk en 2; kunnen twee 

pk en Ji geëliminieerd worden. Aan (2.31) i s  te van de onbekenden cpk, wkF 
zi.en dat deze normalisering het resultaat voor Q niet beinvloedt. Door een 
keuze te maken t.a.v. de twee resterende onbekenden kan de Bsoyden klasse 
van 'updating' formules worden afgeleid. Deze levert symmetrische 
benaderingen voor de Hessiaan (o f  de inverse daarvan) af. Een bijzonder 
geval van die klasse vormt de BFGS 'updating' formule. Van deze kan onder 
bepaalde omstandigheden bewezen worden dat z i j  positief definiete benaderin- 
gen oplevert. 

De procedure, is als volgt: normaliseer de kolommen y,, en z,. volgens 

-7 
-0 

-1 

Vooral. 

* ,k 
k 

k 

..,A ..,n 

( 2 . 4 0 )  

Dan kunnen cp en wk geëlimineerd worden volgens k 

( 2 . 4 1 )  

( 2 . 4 2 )  
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Substitutie van de bovenstaande vergelijkingen in (2.39) levert met de keuze 
vk=-Jik een symmetrische matri.x op. De zo ontstane vergelijking vormt de 
Broyden klasse. A l s  onbekende parameter komt nog Ji voor. 

De BFGS 'updati.ng' formule kan gevonden worden door Ji Ax Ag -1 te 
kiezen. Indien lijnzoeken wordt toegepast volgens (2.17) en indien de 
initiële waarde van H positi.ef definiet is zal Ax Ag >O (zie appendix B). 
Dan kan bewezen worden dat deze keuze leidt tot positief definiete matrices 
H zi-e Scales [11 pp. 9%-94. Na enig schrijfwerk is H dan te schrijven -1 ' -kt 1 
als 

T 
k ,k ,k- 

k 

T 
-k ,k ,k 

( 2 . 4 3 )  

positief definiet i s  bij positief 
definiete gk worden yelllustreerd aan de hand van de door Matthies en Strang 
[2] beschreven equivalente formulering VOOS H deze Iiiidt 

'k+ 1 De voorwaarden waaronder 

-ktl 

'Xk 

'?k*?k 
w -  ,k- T 

(2.44) 

(2.45) 

( 2 . 4 6 )  

T 
,k ,k Laat +=(I-+v w ) ,  dan i s  onmiddellijk in te zien dat gktl semi-positief 

definiet is als IJk positief definiet is, immers 
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rn m r n  rn 
* I  = y A H A y  = z ' W z > O  Ffz  ?ilc'k+l?k ,k k k-k,k .. -k, , (2.47) 

Indien Ak regulier is zal positief definiet zijn. We kunnen een 
uitspraak doen over de regulariteit door de eigenwaarden van A te -k 
bestuderen. Het blijkt dat N-I eigenwaarden 1 zijn en &en eigenwaarde i s  

gelijk aan l+ykwk wat uitgewerkt 31 

T -1 
T Ck'k ?kl 1 /2 ltv w = [ ,k,k 

'XkA?k 
( 2 . 4 8 )  

T oplevert. Hieruit volgt direct dat A zeker regulier is a3.s Ax Ag >O. -k ,k ,k 

2.10 Numerieke aebruik van de BFGS methode. 

De relaties ( 2 . 4 3 )  of ( 2 . 4 4 )  worden vrijwel nooit direct toegepast 
voor het berekenen van I&+?. Het name b i j  toepassj.ng in eindige elementen 
methode berekeningen zoii dit een bijzonder onaantrekkelijke werkwijze zijn 
mUât dan g e m  enkel gebiuil van de structuur van àe stijfneiäsmatrix (die 
een overeenkomstige rol  speelt als  e) zou worden gemaakt. Deze zou immers 
verloren gaan doordat b.v. de matrix Ax Ag een vo1l.e matrix i s .  Daarom 
wordt over het algemeen voor een recursief schema gekozen waarmee een nieuwe 
zoekrichting wordt bepaald. 

T 
,k ,k 

We geven hier een recursief schema waarmee een zoekrichting bepaald kan 
worden op basis van de updating formule van Matthies en Strang: relatie 
( 2 . 4 4 ) .  

Als eerste iteratj.e stap wordt vaak voor een standaard Newton stap 
gekozen. In essentie betekent 
Hessiaan sl=G(xl) genomen. De 
oplossen van het stelsel blpl=-gl 
positie met terugsubstitutie) . De 

5 

dit dat: als  initiële waarde van IJ;' de 
zoekrichting p1 wordt bepaald d.m.v. het 
via een directe methode (b.v. decom- 
gedecomponeerde van G wordt bewaard. De -1 

5 T 
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zoekrichtingen voor k>l worden daarna bepaald door pk=-Bkgk T waarbij €lk 'ge- ... 5 

update' wordt m.b.v. (2.44). Zo wordt bijvoorbeeld p3 als volgt berekend 
c 

In een recursief schema levert dit 

stel q=g 
5 ...3 

a=w T q 4 q=q+v a (hiermee .is q=(L+v w T )g bepaald) -2, ... ." 52 5 -2-2 - 3  

a=wlq T + q=q+vlcx (hiermee i s  q=(L+v w T )(L+I,T~W~)!~ T bepaald) ...1*1 ...e 5 5 5  

Bereken d.m.v. terugsubstitutie r uit blr=q 
5 5 . 3 ,  

(hiermee is r=H,(L+v T w T ) (L+v w T )g bepaald) ... 5 1-1 ,2*2 ...3 

@=y1: T + r=r+wl@ (hiermee is r = ( ~ + w l ~ l ) H 1 ( ~ + ~ 1 W 1 ) ( ~ + ~ 2 ~ 2 ) ~ 3  T T  T T bepaald) ......* 5 

Tenslotte volgt p3 uit p3=-r. 
Het algemene reairsieve schema ziet er als volgt uit. Voor k=l wordt 

p1 berekend door G1pl=-g op te lossen. Voor k > l  wordt pk bepaald m.b.v. 
pk=-"kgki volgens 

5 5 5  

-1 -- T 
a., 

Initialiseer q=g 
- for j=k-1 step - 1  until 1 

beain cy=w.q 

... ,k 
T 

q=qi-uv ... ...j 
5 3  5 

- end 
bereken d.m.v. ternusubstitutie r uit Glr=q 
- for j=1 step 1 until k-1 & 

5 5 



-20- 

T 

r=x+$w .. ..j 

besin $=v.r 
‘“3 

end 

De zoekrichting p i.s dan p ,k . *k’-S 
Voor de updating formule (2.43) i.s een soortgelijk recursief schema te 

formuleren 

3 .  ContiniiümsProbl men. 
In dit hoofdstiik bespreken we de toepassingsmogelijkheden van de tech- 

nieken uit het voorgaande bij het oplossen van een stelsel niet-lineaire 
vergelijkingen dat afkomstig is van een bepaalde klasse van 
continuümsproblemen. 

We beperken ons tot quasi-statische problemen die beschreven kunnen 
worden door de volgende gewogen afwijkingen vergelijking 

Na een ge~chikte disrret iuzt ie  kun hieruit een stelsel  veïgelijkingen worden 
afgeleid van de vorm 

f(x) = f.(x)-ff(x)-f (x) = o 
5 5 1  c.1 e .. e ..q c e 

(3.2) 

en f de bijdragen van resp. de inwendige spanningen, de waarbij 
vol.ume belasting en de oppervlakte belasting representeren. Laat K=Vf en 
K =Vf a=i, f, q. De matrix K wordt vaak de stijfheidsmatrix genoemd. 

T ff -9 

C S  T 

De oplossing x=x van ( 3 . 2 )  willen we via een iteratief proces vinden 
dat een analoge structuur heeft aan hetgeen in hoofdstuk 2 is gebruikt, diis: 

ai , ,a ’  * 
e . .  

* 
gegeven een zekere schatting xk voor x willen we een zoekrichting pk 
bepalen waarlangs we een betere schatting voor x verwachten volgens 

e .. * .. 
.. 

=x +a p fk+î  ,k k,k ( 3 . 3 )  
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De vragen die we ons stellen zijn: wat i s  een geschikte zoekrichting en hoe 
bepalen we die, op grond waarvan vinden we de ene schatting voor x beter 
dan de andere en, direct daarmee samenhangend, wat is een geschikte keuze 
van ak. Het zal blijken dat we in een aantal situaties nuttig gebruik kun- 
nen maken van de kennis rondom de minimal.iser.ingstechnieken. Daarbij zal de 
stelling uit hoofdstuk 2 een belangrijke rol spel.en. 

In het algemeen i s  K nj.et symmetrisch en kan f diis niet gezien worden 
als de gradi-ht van een scalaire functie. In dit geval kunnen we geen 
gebrui.k maken van de stell.i.ng uit hoofdstuk 1: we kunnen het probleem f (x)=O 
niet assocj-gren met een minimaliseringsprobleem. Toch kunnen zowel de 
Newton als de quasi-Newton methoden worden toegepast. In beide gevallen 
wordt een ni.euwe zoekrichting bepaald door f op de een of andere manier 
locaal door een lineair verband te benaderen: m.b.v. Newton wordt pk bepaald 
volgens K p --fk en via de quasi-Newton methode wordt pk bepaald d.m.v. via -k-. k- 
--H f Bij toepassing van de BFGS methode wordt als i.nitiële waarde voor 

1 T ?k- -k, k' 
--(K +K ) genomen. Er: bestaan echter geen crj.teri.a op basis waar- 'k vaak %-2 -0 -0 

van we pk een goede o f  slechte rj-chting kunnen noemen; het begrip 
dalingsrichting heeft hier b.v. geen enkele betekenis. Ook voor het kiezen 
var, de stapgrootte ak oritbreekt een criterliim. Vaak worät het lijnzoeken 
toch toegepast met als argument dat de component van f,,,! in de richting van 
pk in absolute waarde voldoende gedaald moet zijn. 

Echter, afhankelijk van de constitutieve vergelijking i s  Kî wel 
symmetrisch. Daarnaast zijn Kf=Q en K =Q indien de belastingen geen functie -4 
van het verplaatsingsveld zijn. A1.s verwacht kan worden dat K=K. posi.tief 
definiet is in de oploss_i,nq x=x A;in kunnen Ye technieken !lit het vûûrgaaade 
zondermeer worden toegepast. 

* 
'* 

z 

- . - .  - 

T 

cn 

-1 * 
. u - .  

Indien het niet symmetrisch zijn van volledig wordt bepaald door Kf 
en K (dus K'. is wel symmetrisch) en verwacht kan worden dat K positief 
definiet i s  voor x=x dan kunnen we het begrip dalingsrichting en lijnzoeken 
ook met succes toepassen. Dit i s  als vol.gt in te zien. Vrijwel altijd 
wordt de belasting incrementeel aangebracht. Daarbij is de veranderlng van 
de belasting als gevolg van de vormverandering van het I.ichaam gedurende een 
increment gering; m.a.w. zij beinvloedt het probleem in een geringe mate. 

-q -1 * 
- , c  
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Dit betekent dat het oorsponkelijke probleem redelijk goed benaderd kan wor- 
den door het probleem waarbij de belasting niet t.o.v. de huidige 
configuratie maar t.o.v. de laatst geschatte configuratie wordt genomen. 
Bj.1 dit probleem behoort een symmetrische stijfheidsmatrix. Met behulp van 
dit probleem kunnen we een uitspraak doen over de kwaliteit van de zoek- 
richting en over de keuze van de stapgrootte. Omdat verwacht wordt dat K 
positj.ef definiet i s  voor x=x kunnen we dit aanverwante probleem opvatten 
als een minimaliseringsprobleem. Ket oorspronkelijke probleem gedraagt zich 
naar verwachting op een analoge manier als dit mlnj.maliseringsprobleem. 
Daarom is het gerechtvaardigd te eisen dat een zoekrichting een 
dalingsr.i.chtj.ng is en tevens i s  het te rechtvaardigen dat lijnzoeken wordt 
toegepast. 

* 
c . . ,  
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Appendix A. 

In deze appendix bewijzen we dat het. sequentieel toepassen van gecon- 
jugeerde zoekrichtingen bij het minimaliseren van een quadratische functie 
quadratische bekindiging tot gevolg heeft. 

Beschouw de functie F(x) 
a, 

I T  T F(x) = 71 sx+b x+c .. 2.. . . . * < 5  

(A. 1 )  

met positief definiete symmetrische d .  De gradient van F is gegeven door 

Laat xk een schatting voor de minimaliseerder van F en zij pk een 
zoekrichting. Eenvoudig kan worden naqegaan dat exacte lijnminimalisering 
optreedt voor 

au 

14.39 

=x +a p en een vorig punt x zijn als volgt in ?k+l ,k k,k ..I 
De gradienten 

gerelateerd 

k 
= r. U.@. 'ff j<k+l 1 -3. !k+l -!!j i= j 

Vermenigvuldig het getransponeerde van ( A . 4 )  met p. dan volgt -7 

T k T  p*-g.p = I: a.p.& T 
!k+l,j ..]..I i=j 1-1 -j V j<k+l 

1A.4) 

( A . 5 )  

Indien p. met i<k+l geconjugeerd is met p. met j<k+l, j#i. dan volgt uit 
(A.5) 

-1 - 7  
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rn m 

Ff j<ktl 

Net a. volgens ( A . 3 )  (exact lijnzoeken) resulteert dan 
3 

T 
!ktl!j = V j<k+l ( A . 7 )  

Omdat de geconjugeerde zoekrichtingen onderling onafhankelijk zijn (hetgeen 
eenvoudig te bewijzen is) en omdat p.#O voor alle ]in, vormen de kolommen 

een basis in Rn zodat de enj.ge kolom g dj-e voldoet aan ( A . 7 )  
- 3  ". 

,nil p1i...ipn 

met k=n de nulkolom is. Q.E.D. 
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Awendix B. 

I n  deze appendix bewijzen we d a t  l i jnzoeken volgens ( 2 . 1 7 )  b i j  een 

Immers volgens (2 . 17 )  p o s i t i e f  d e f i n i e t e  Hessiaan G 

moet gelden d a t  

oplevert d a t  Ax T Ag >O. -k ,k ..k 

T I <-Wkpk 

Er z i j n  twee gevallen de onderscheiden: 1 )  ~ J ~ ~ ~ P ~ < O  T en 2) gktlpk>O. T 
a , . . ,  

Geval 1 :  ( B . 1 )  levert dan 

T T 
?kt 1 !k<-'!!k!?k 

Hieruit v o l g t  d i r e c t  

ofwel 

T 
A!k!!k>o 

T 
,k,k 

m 

Geval 2:  i1 j . t  c ~ k + ~ p ~ > O  en g p <O v o l g t  d i r e c t  

(!kil -g ,k )Tp ,k- -AgTp ,k,k >O 

( B . 1 )  

(3.2) 

(B .5 )  

í J3.6)  

Voor beide geva l l en  hebben we gevonden dat Ag T p >O. Omdat ak>O b i i j k t  d a t  ,k,k 
A $ A ~ ~ > o .  Q . E. D. 


