
Ανάλυση Cholesky

Numpy

Η βιβλιοθήκη Numpy.linalg περιλαµβάνει τη µέθοδο cholesky. Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τον κάτω τριγωνικό πίνακα  τέτοιο ώστε . Μπορείτε να επαληθεύστε το
αποτέλεσµα µε τον πίνακα

Η χρήση της εντολής θα σας επιστρέψει τον πίνακα  και στη συνέχεια δείτε αν το γινόµενο  είναι ο .

Επίλυση γραµµικών συστηµάτων

Αν γνωρίζουµε ότι ο πίνακας  είναι συµµετρικός και θετικά ορισµένος, τότε µπορούµε χρησιµοποιήσουµε τους άνω και κάτω τριγωνικούς πίνακες που δίνει η ανάλυση Cholesky για να
λύσουµε ένά γραµµικό σύστηµα 

Για την αριθµητική επίλυση ενός γραµµικού συστήµατος , στο προηγουµενο εργαστήριο είχατε δηµιουργήσει τις µεθόδους my_fwd_solve  και my_back_solve .

Άσκηση 1

Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο cholesky για να βρείτε τον πίνακα  της ανάλυσης Cholesky ενός πίνακα  και στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τις µεθόδους my_fwd_solve και 
my_back_solve για να βρείτε τη λύση του 

Δοκιµάστε για

Ενδεικτική απάντηση:

x = [ 3. -6.  9.]
Ax-b = [0. 0. 0.]
 

Σύγκριση αποτελεσµάτων

Για να λύσουµε το γραµµικό σύστηµα , παραγοντοποιούµε τον  σε κάτω και άνω τριγωνικό πίνακα. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ανάλυση LU και αν ο  είναι
συµµετρικός και θετικά ορισµένος και την ανάλυση Cholesky.

Προφανώς οι άνω και κάτω τριγωνικοί πίνακες µε τη ανάλυση LU και την ανάλυση Cholesky είναι διαφορετικοί. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα είναι διαφορετικά και θα προτιµούµε τα
αποτελέσµατα µε την ανάλυση Cholesky.

Άσκηση 2

Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο cholesky για να βρείτε τον πίνακα  της ανάλυσης Cholesky ενός πίνακα  και στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τις µεθόδους my_fwd_solve και 
my_back_solve για να βρείτε τη λύση του 

Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τη µέθοδο lu  της scipy.linalg, για να βρείτε τους πίνακες  της ανάλυσης LU ενός πίνακα  και χρησιµοποιήστε τις µεθόδους my_fwd_solve
και my_back_solve  για να βρείτε τη λύση του  Δοκιµάστε για

Ενδεικτική απάντηση:

Cholesky:
x_chol = [ 3. -6.  9.]
Ax-b = [0. 0. 0.]

LU:
x_lu = [ 3. -6.  9.]
Ax-b = [1.42108547e-14 5.68434189e-14 0.00000000e+00]

Difference:
abs(x_chol-x_lu)= [0.00000000e+00 1.77635684e-15 0.00000000e+00]
 

Άσκηση 3

Επαναλάβετε την Άσκηση 2, για τον ίδιο πίνακα  και

Ενδεικτική απάντηση:

Cholesky:
x_chol = [ 3000. -6000.  9000.]
Ax-b = [0. 0. 0.]

LU:
x_lu = [ 3000. -6000.  9000.]
Ax-b = [4.36557457e-11 2.91038305e-11 0.00000000e+00]

Difference:
abs(x_chol-x_lu)= [1.72803993e-11 2.72848411e-12 1.81898940e-12]
 

Υπολογισµός αντιστρόφου

Με τη συνάρτηση inv  της numpy.linalg µπορούµε να βρούµε µια προσέγγιση του αντίστροφου ενός πίνακα του .

Άσκηση 4

Δοκιµάστε για

Βρείτε τον αντίστροφο και επαληθεύστε ότι είναι ο σωστός.

Κατασκευή αντιστρόφου

Αν θέλουµε να κατασκευάσουµε τον αντίστροφο και να τον υπολογίσει η µέθοδος inv αυτό µπορεί να γίνει λύνοντας τα γραµµικά συστήµατα

όπου , µε µηδέν παντού εκτός από την  συνιστώσα όπου η τιµή είναι 1. Η λύση του γραµµικού συστήµατος  είναι η  στήλη του αντίστροφου πίνακα του .

Άσκηση 5

Αν έχουµε έναν αντιστρέψιµο πίνακα , φτιάξτε τη συνάρτηση my_inv η οποία θα υπολογίζει τον αντίστροφο του . Χρησιµοποιήστε τη συνάρτηση  solve της numpy.linalg
για να λύσετε τα  γραµµικά συστήµατα µε δεξιό µέλος τα διανύσµατα , , 

Παρατήρηση: Δηµιουργήστε έναν µηδενικό πίνακα  και κάθε λύση , των γραµµικών συστηµάτων , βάλτε τη ως  στήλη του . Αν  είναι array µονοδιάστατο (µε 
συνιστώσες), τότε η εντολή

B[:,i]=x

βάζει το  στην  στήλη του . Δοκιµάστε για

Μπορείτε να συγκρίνετε τον πίνακα  που δηµιουργήσατε µε τον αντίστροφο που υπολογίζει η Numpy µε την εντολή np.linalg.inv

C=np.linalg.inv(A)

Ενδεικτική απάντηση:

B = [[ 0.51605903 -0.07899306 -0.05902778]
 [-0.07899306  0.06423611 -0.00694444]
 [-0.05902778 -0.00694444  0.02777778]]
AB = [[ 1.00000000e+00  7.28583860e-17  2.77555756e-17]
 [-4.71844785e-16  1.00000000e+00  6.93889390e-17]
 [-2.77555756e-16 -5.89805982e-17  1.00000000e+00]]

Numpy difference
abs(B-C)=[[0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]]

 

Μια βασική ιδιότητα του αντίστροφου ενός πίνακα είναι ότι  και . 

Άσκηση 6

Ελέγξτε αν για τους πίνακες

Ενδεικτική απάντηση για τον τελευταίο πίνακα: (Β ο αντίστροφος, ΒΒ ο αντίστροφος του Β)

ΒΑ = [[ 1.00000000e+00 -1.81898940e-12 -1.68722636e-12]
 [ 9.09494702e-13  1.00000000e+00 -7.18728188e-13]
 [-5.68434189e-13 -9.09494702e-13  1.00000000e+00]]
AB = [[ 1.00000000e+00 -4.54747351e-13 -1.13686838e-13]
 [ 4.54747351e-13  1.00000000e+00  6.82121026e-13]
 [-7.76822162e-13 -1.17393029e-12  1.00000000e+00]]

Difference
abs(BB-A)=[[1.73971948e-12 2.11519691e-12 2.49000820e-12]
 [5.22870636e-12 6.36646291e-12 7.50333129e-12]
 [8.71835937e-12 1.06172848e-11 1.25162103e-11]]
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In [ ]: import numpy as np

A=np.array([[4.,6.,10.],[6.,25.,19.],[10.,19.,62.]])
L=np.linalg.cholesky(A)
print('L=',L)
print('\n')
print('LL.T=',np.dot(L,L.T))
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In [ ]: import numpy as np
A=np.array([[4.,6.,10.],[6.,25.,19.],[10.,19.,62.]])

#Αντίστροφος
B=np.linalg.inv(A)

#Μοναδιαιος
I=np.eye(3)

print('B=',B)
print('\n')
print('AB-I=',np.dot(A,B)-I)
print('BA-I=',np.dot(B,A)-I)

Ax = ei
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In [ ]: import numpy as np

def my_inv(A):
    #Υποθέτουμε ότι ο αντίστροφος του πίνακα υπάρχει 
    #Βρίσκουμε τη διάσταση του πίνακα 
    n=A.shape[0]
    
    #Θεωρούμε έναν μηδενικό πίνακα, στον οποίο θα εισάγουμε τα στοιχεία του αντιστρόφου
    B=np.zeros((n,n))
    #
    
    # Δημιουργούμε μια επανάληψη, ως προς τις στήλες, για να βρουμε το 
    # διάνυσμα, που θα αποτελεί τη i-στήλη του αντιστρόφου
    
    for i in range(n):
        e=np.zeros(n)
        e[i]=1. #μοναδιαιο διάνυσμα με 1, στη i-θεση
        # Λύνουμε το αντιστοιχο γραμμικό σύστημα με δεξιό μέλος το e_i
        # Τη λύση την θέτουμε ως i-στηλη του πίνακα Β
    return(B)
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