
Εργαστήριο 8

Νόρµες διανυσµάτων και πινάκων
Με την εντολή norm  της numpy.linalg  µπορούµε να υπολογίσουµε την ευκλείδεια νόρµα  ενός διανύσµατος. Παρατηρήστε ότι υπολογίζει σωστά το αποτέλεσµα είτε
θεωρήσουµε ένα µονοδιάστατο στοιχείο array  της numpy , είτε µια list

x= [1, 1, 1, 1]
Ευκλείδεια νόρμα x= 2.0
x= [1 1 1 1]
Ευκλείδεια νόρμα x= 2.0
x= [[1]
 [1]
 [1]
 [1]]
Ευκλείδεια νόρμα x= 2.0

Αν θελήσουµε να υπολογίσουµε την 1-νορµα,  ή τη νόρµα µεγίστου , η εντολή norm παίρνει την αντίστοιχη παράµετρο.

x= [1 2 3 4]
Nόρμα μεγίστου x= 4.0
Nόρμα-1 x= 10.0
Nόρμα-2 ή Ευκλείδεια νόρμα x= 5.477225575051661

Ανάλογα ισχύουν και για πίνακες, όπου ορίζουµε την αντίστοιχη φυσική νόρµα πινάκων.

A= [[1 2 3]
 [4 5 6]
 [9 8 7]]
Νόρμα μεγίστου του Α: 24.0
Νόρμα 1 του Α: 16.0
Νόρμα 2 του Α: 16.703950917459903

Εύκολα µπορούµε να επαληθεύσουµε ότι η  και η  υπολογίζονται όπως τις έχουµε ορίσει στη θεωρία. Για να επαληθεύσουµε οτι η νόρµα  υπολογίζετε όπως την έχουµε
ορίσει, αρκεί να βρούµε τις ιδιοτιµές του 

Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα ενός πίνακα

Με την εντολή eig της βιβλιοθήκης numpy.linalg µπορούµε να βρούµε τις ιδιοτιµές και τα ιδιοδιανύσµατα ενός πίνακα.

A= [[1 0 0]
 [0 4 0]
 [0 0 7]]
Ιδιοτιμές Α: [1. 4. 7.]

Στη συνέχεια για να επαληθεύσουµε οτι η νόρµα  υπολογίζετε όπως την έχουµε ορίσει.

(A.T)A= [[98 94 90]
 [94 93 92]
 [90 92 94]]
Ιδιοτιμές (Α.Τ)Α: [ 2.79021976e+02  5.97802375e+00 -3.83342663e-15]
Τεταγωνική ρίζα της μέγιστης κατά απόλυτο τιμή ιδιοτιμής= 16.703950917459906
Νόρμα 2 του Α: 16.703950917459903

Προσοχή

Σε αντίθεση µε τα 1-διάστατα array, η εντολή norm για 2-διάστατα array, (δηλ. πίνακες) χωρίς την παράµετρο 2, δεν υπολογίζει τη νόρµα-2, αλλά µια άλλη νόρµα η οποία ονοµάζετε
νόρµα Frobenious και ορίζεται ώς η τετραγωνική ρίζα του αρθροίσµατος των τετραγώνων όλων των στοιχείων ενός πίνακα.

Νόρμα 2 του Α: 16.703950917459903
Νόρμα Frobenious του Α: 16.881943016134134

Δείκτης κατάστασης ενός πίνακα

Για ένα αντιστρέψιµο πίνακα , ορίζουµε ως δείκτη κατάστασης , ως προς µια νόρµα πινάκων ,

Είναι προφανές ότι για να υπολογίσουµε το  χρειάζεται να γνωρίζουµε τον .

Συνήθως ο  είναι δύσκολο να βρεθεί µε το "χέρι", ιδιαίτερα σε πίνακες µε µεγάλη διάσταση. Στην numpy.linalg  υπάρχει η εντολή inv  για την εύρεση του αντιστρόφου.

A= [[3. 1.]
 [1. 2.]]
inv(A)=B= [[ 0.4 -0.2]
 [-0.2  0.6]]
Για να επαληθεύσουμε ότι ΑΒ=ΒΑ=Ι  και ότι inv(B)=A
AB= [[1. 0.]
 [0. 1.]]
BA= [[1. 0.]
 [0. 1.]]
inv(B)= [[3. 1.]
 [1. 2.]]

Για τον υπολογισµό του δείκτη κατάστασης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή cond  της βιβλιοθήκης numpy.linalg .

Δείκτης κατάστασης με 1-νόρμα: 3.1999999999999997
Δείκτης κατάστασης με 1-νόρμα: 3.1999999999999997

Ασκηση 1

Βρείτε τον δείκτη κατάσταση ως προς τις νόρµες 1,2,  των πινάκων

Ενδεικτική απάντηση:

Ο δείκτης κατάστασης του Α στην νόρμα-μεγίστου: 59.52126736111111
 

Αν ο δείκτης κατάστασης είναι µεγάλος

Αν ο πίνακας είναι "κοντά" σε έναν µη αντιστρέψιµο, δηλαδή ο δείκτης κατάστασης  είναι µεγάλος, τότε µε την εντολή inv δηµιουργούνται σφάλµατα. Λόγω αυτών των
σφαλµάτων

και

Ας θεωρήσουµε π.χ, τον πίνακα

ο οποίος είναι "κοντά" στο να µην είναι αντιστρέψιµος. Θα ελέγξουµε στη συνέχεια αν η εντολή  inv  υπολογίζει τον αντίστροφο του . (Πολλές φορές αυτό το σφάλµα δεν είναι
ευδιάκριτο και χρειάζεται να τυπώσουµε αρκετά ψηφιά.)

Τυπώνουμε με ακριβεια 5 ψηφία
Δείκτης κατάστασης με 1-νόρμα: 40004.00009997953
Αντίστροφος Α: [[ 100.01 -100.  ]
 [-100.    100.  ]]
Επαναλήθευση οτι B είναι ο αντίστροφος
AB= [[1.00000e+00 0.00000e+00]
 [1.81899e-12 1.00000e+00]]
BA= [[1. 0.]
 [0. 1.]]
Αντίστροφος Β= [[100.   100.  ]
 [100.   100.01]]

Τυπώνουμε με ακριβεια 15 ψηφία
Αντίστροφος Α: [[100.00000000006561 100.00000000006563]
 [100.00000000006561 100.01000000006563]]
AB= [[1.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00]
 [1.818989403545856e-12 9.999999999981810e-01]]
ΒΑ= [[1.                0.               ]
 [0.                0.999999999998181]]
Αντίστροφος Β= [[100.00000000006561 100.00000000006563]
 [100.00000000006561 100.01000000006563]]

Η εικόνα για το πόσο διαφέρουν δυο πίνακες ή διανύσµατα γίνεται καλύτερη αν χρησιµοποιήσουµε µια νόρµα.

Η νόρμα-1 του ΒΑ-Ι: 1.8189894035458565e-12

Άσκηση 2

Χρησιµοποιηστε τη εντολή norm, για να βρείτε τις διαφορές , , για τις νόρµες ,  και , όπου  είναι ο αντίστροφος του πίνακα ,

Στη συνέχεια υπολογίστε τις παραπάνω νόρµες αν µεταβάλεται το τελευταίο στοιχείο του ,  σε , , .

Ενδεικτική απάντηση:

Πίνακας Α:
[[100.    100.   ]
 [100.    100.001]]
Το σφάλμα ΑB-Ι στην νόρμα-μεγίστου: 2.9103830456733704e-11
Το σφάλμα ΒA-Ι στην νόρμα-μεγίστου: 1.4551915228366852e-11
Το σφάλμα inv(B)-A στην νόρμα-μεγίστου: 1.2077805422450183e-10
 

Άσκηση 3

Επαναλάβετε την Άσκηση 2, αλλά τώρα υπολογίστε τους αντίστοιχους δείκτες κατάστασης.

Πίνακες Hilbert
Οι πίνακες Hilbert είναι τετραγωνικοί πίνακες µε στοιχεία ,

οι οποίοι έχουν µεγάλο δείκτη κατάστασης καθώς µεγαλώνει η διάσταση τους. Χρησιµοποιώντας τη βιβλιοθήκη Scipy µπορούµε να δηµιουργήσουµε έναν πίνακα Hilbert δίνοντας την
εντολή hilbert.

A= [[1.      0.5     0.33333 0.25    0.2    ]
 [0.5     0.33333 0.25    0.2     0.16667]
 [0.33333 0.25    0.2     0.16667 0.14286]
 [0.25    0.2     0.16667 0.14286 0.125  ]
 [0.2     0.16667 0.14286 0.125   0.11111]]

943655.9999992527

Ο δείκτης κατάστασης ενός πίνακα Hilbert είναι µεγάλος

Άσκηση 4:

Χρησιµοποιήστε τη συνάρτηση inv για να βρείτε τον αντίστροφο ενός πίνακα Hilbert για διάσταση  και ελέγξτε σε διάφορες νόρµες τις τιµές , 
, 

Ενδεικτική απάντηση:

Πίνακας Α:
Πίνακας Hilbert: 10
Το σφάλμα ΑB-Ι στην νόρμα-μεγίστου: 0.00018053187401672005
Το σφάλμα ΒA-Ι στην νόρμα-μεγίστου: 0.001738379352828724
Το σφάλμα inv(B)-A στην νόρμα-μεγίστου: 9.031323883580689e-05
 

Άσκηση 5:

Λύστε το γραµµικό σύστηµα , όπου  είναι ο πίνακας Hilbert διάστασης  και  το έχετε υπολογίσει θέτοντας ως ακριβή λύση του συστήµατος

Χρησιµοποιήστε . Στη συνέχεια υπολογίστε τη διαφορά της λύση σας µε την ακριβή λύση του συστήµατος

Ενδεικτική απάντηση:

Πίνακας Α:
Πίνακας Hilbert: 10
Το σφάλμα της προσεγγιστικής λύσης με την ακριβή στην νόρμα-μεγίστου: 0.0008145607536313992
 

∥ ⋅ ∥2

In [1]: import numpy as np
x=[1,1,1,1]  #λίστα
print('x=',x)
c=np.linalg.norm(x)
print('Ευκλείδεια νόρμα x=',c)
x=np.array([1,1,1,1]) #μονοδιάστατο array της numpy
print('x=',x)
c=np.linalg.norm(x)
print('Ευκλείδεια νόρμα x=',c)
x=np.array([[1],[1],[1],[1]]) # πίνακας στήλη της numpy
print('x=',x)
c=np.linalg.norm(x)
print('Ευκλείδεια νόρμα x=',c)

∥ ⋅ ∥1 ∥ ⋅ ∥∞

In [2]: x=np.array([1,2,3,4]) #μονοδιάστατο array της numpy
print('x=',x)
c=np.linalg.norm(x,np.infty)
print('Nόρμα μεγίστου x=',c)
c=np.linalg.norm(x,1)
print('Nόρμα-1 x=',c)
c=np.linalg.norm(x,2)
print('Nόρμα-2 ή Ευκλείδεια νόρμα x=',c)

In [3]: A=np.array([[1,2,3],[4,5,6],[9,8,7]])
print('A=',A)
#Νορμα μεγίστου είναι το μέγιστο άθροισμα των απολυτών τιμών κάθε γραμμής
print('Νόρμα μεγίστου του Α:',np.linalg.norm(A,np.infty))
#Νορμα 1 είναι το μέγιστο άθροισμα των απολυτών τιμών κάθε στήλης
print('Νόρμα 1 του Α:',np.linalg.norm(A,1)) 
#Νορμα 2 είναι η τετραγωνική ρίζα της μέγιστης κατά απόλυτο τιμή, ιδιοτιμής του  A.TA
print('Νόρμα 2 του Α:',np.linalg.norm(A,2)) 

∥ ⋅ ∥1 ∥ ⋅ ∥ ∥ ⋅ ∥2

AT A

In [4]: # l array με τις ιδιοτιμές
# e array με τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα
A=np.array([[1,0,0],[0,4,0],[0,0,7]])
print('A=',A)
(l,e)=np.linalg.eig(A)
print('Ιδιοτιμές Α:',l)

∥ ⋅ ∥2

In [5]: A=np.array([[1,2,3],[4,5,6],[9,8,7]])
#Νορμα 2 είναι η τετραγωνική ρίζα της μέγιστης κατά απόλυτο τιμή του (A.T)A
B=np.dot(A.T,A)
print('(A.T)A=',B)
(l,e)=np.linalg.eig(B)
print('Ιδιοτιμές (Α.Τ)Α:',l)
print('Τεταγωνική ρίζα της μέγιστης κατά απόλυτο τιμή ιδιοτιμής=',np.sqrt(max(abs(l)))  )
c=np.linalg.norm(A,2)
print('Νόρμα 2 του Α:',c)

∥A∥Fro =
⎷

n∑
i,j=1

a2
ij

In [6]: c=np.linalg.norm(A,2)
print('Νόρμα 2 του Α:',c)
c=np.linalg.norm(A)
print('Νόρμα Frobenious του Α:',c)

A κ(A) ∥ ⋅ ∥

κ(A) = ∥A∥ ∥A−1∥

κ(A) A−1

A−1

In [7]: A=np.array([[3.,1.],[1.,2.]])
B=np.linalg.inv(A)
print('A=',A)
print('inv(A)=B=',B)
print('Για να επαληθεύσουμε ότι ΑΒ=ΒΑ=Ι  και ότι inv(B)=A')
print('AB=',np.dot(A,B)) # Επαναλήθευση οτι B είναι ο αντίστροφος
print('BA=',np.dot(B,A)) # Επαναλήθευση οτι B είναι ο αντίστροφος
print('inv(B)=',np.linalg.inv(B)) # Επαναλήθευση οτι ο αντίστροφος του Β ειναι ο Α

In [8]: ### Υπολογισμός των 1-νορμών του παραπάνω πίνακα Α και του αντιστρόφου του
s=np.linalg.norm(A,1)*np.linalg.norm(B,1) # γινόμενο των νορμών

print('Δείκτης κατάστασης με 1-νόρμα:',s) 
print('Δείκτης κατάστασης με 1-νόρμα:', np.linalg.cond(A,1)) # εντολή cond (απλώς για επαλήθευση των αποτελεσμάτων)

∞

A =
⎡⎢⎣

4 6 10
6 25 19
10 19 62

⎤⎥⎦ , B =
⎡⎢⎣

1/2 1/3 1/4
1/3 1/4 1/5
1/4 1/5 1/6

⎤⎥⎦

κ(A)

A−1A ≠ AA−1

(A−1)−1 ≠ A
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A

In [9]: #### Με την απλή εκτύπωση δεν μπορούμε να "δουμε" εύκολα διαφορές
print('Τυπώνουμε με ακριβεια 5 ψηφία')
np.set_printoptions(precision=5) #θέτουμε 5 δεκαδικά ψηφια για την εκτύπωση των στοιχείων ενός πίνακα
A=np.array([[100,100],[100,100.01]]) #πίνακας A
print('Δείκτης κατάστασης με 1-νόρμα:',np.linalg.cond(A,1)) # δείκτης κατάστασης είναι σχετικά μεγάλος
B=np.linalg.inv(A)  # υπολογισμός αντιστρόφου
print('Αντίστροφος Α:',B)
print('Επαναλήθευση οτι B είναι ο αντίστροφος')
print('AB=',np.dot(A,B)) # Επαναλήθευση οτι B είναι ο αντίστροφος
print('BA=',np.dot(B,A)) # Επαναλήθευση οτι B είναι ο αντίστροφος
print('Αντίστροφος Β=',np.linalg.inv(B)) # Επαναλήθευση οτι B είναι ο αντίστροφος

In [10]: #### Με την εκτύπωση με περισσότερα ψηφία μπορούμε να "δουμε" διαφορές, και ο υπολογισμένος αντίστροφος, 
#### δεν ειναι ο σωστός.  
print('Τυπώνουμε με ακριβεια 15 ψηφία')
np.set_printoptions(precision=15) #θέτουμε 15 δεκαδικά ψηφια 
print('Αντίστροφος Α:',np.linalg.inv(B)) # Επαναλήθευση αν ο αντίστροφος του B είναι ο A
print('AB=',np.dot(A,B))    # Επαναλήθευση αν B είναι ο αντίστροφος  (AB=I)
print('ΒΑ=',np.dot(B,A))    # Επαναλήθευση αν B είναι ο αντίστροφος  (BA=I)
print('Αντίστροφος Β=',np.linalg.inv(B)) # Επαναλήθευση οτι B είναι ο αντίστροφος

In [11]: c=np.linalg.norm(np.dot(B,A)-np.eye(2),np.inf)
print('Η νόρμα-1 του ΒΑ-Ι:',c)
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In [12]: import scipy.linalg as spla # H βιβλιοθήκη linalg της Scipy 
k=5 #διάσταση πίνακα
A=spla.hilbert(k)
np.set_printoptions(precision=5)
print('A=',A)

In [13]: print(np.linalg.cond(A,1))
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