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1 Inleiding
'Berts spel' is een puzzel die gespeeld wordt op een n bij n bord met op elk
viak een munt. Het doel is om alle munten van munt- naar kopzijde te draaien
volgens zekere speiregels (zie hoofdstuk 7). Deze puzzel heeft, vanwege de uitleg
met behuip van munten, de naam 'muntenprobleem' gekregen. Dc vraag is of dit
probleem altijd een oplossing heeft en zo ja, hoe zo'n oplossing er dan uit ziet.
Het is a! bekend dat er inderdaad voor elke n � 1 een oplossing bestaat (Stelling
3 en [H]). Hoe die oplossingen in het algemeen efficient worden gevonden, is niet
bekend.

Het muntenprobleem kan zeer goed worden gemodelleerd als matrixvergelij-
king over het eindige lichaam F2. Hierdoor ontstond het idee om te kijken of
het muntenprobleem kari worden opgelost met het block-Lanczos algoritme. Dit
algoritme is een verbeterde versie van het Lanczos algoritme en is zeer geschikt
om, onder enige voorwaarden, matrixvergelijkingen over eindige lichamen re-
latief snel op te lossen.

Om te begrijpen hoe het block-Lanczos algoritme werkt, wordt eerst het
Lanczos algoritme bekeken. Nadat vervolgens is uitgelegd hoe het block-Lanczos
algoritme werkt, wordt aangetoond dat na een kleine aanpassing het algoritme
toepasbaar is op het muntenprobleem.

2 Het standaard Lanczos algoritme
Het Lanczos algoritme lost de vergelijkng Ax = b op, een stelsel van n vergelij-
kingen met n onbekenden, waarbij A een symmetrische matrix is. Oorspronke..
lijk is het algoritme bedoeld voor stelsels met reële coefficiënten, maar het is
ook toepasbaar over andere lichamen.

Het oorspronkelijke algoritme gebruikt een inproduct. Aangezien een mpro-
duct alleen gedeflnieerd is over (deellichamen van) de complexe getallen, wordt
voor een willekeurig lichaam F een niet-ontaarde bilineaire paring fi gebruikt.
Definitie 1. fi : P1 x P1 -+ F, fi: (x,y) xy.

"Niet-ontaard" wil zeggen dat er bij elke x 0 in P1 een y P1 is met
fl(x, y) 0. "Ontaard" betekent dus dat er een x E P1 bestaat met x 0 en
fl(x, y) = 0 voor elke y E P1. Geheel analoog bestaan deze begrippen voor elke
bilineaire paring op een vectorruimte V.

Na.ast de paring fi gebruikt het algoritme ook een paring die hoort bij de
matrix A. Noem deze paring /3A.

Definitie2. flA:P1xP14F,flA:(x,y)I÷xtAy.

Dus 8A(x, y) = fl(x,Ày) = fl(Ax, y). De laatste gelijkheid geldt, omdat A
een symmetrische matrix is. Vanwege deze symmetrie geldt ook SA(x, Ay) =
I9A(AZ, y).

Bij de vector b E P2 wordt de Krylov-ruimte K = (b, Ab, A2b,...) gedefini-
eerd. La.atm de dimensie van K zijn en neem aan dat K cen basis w0,.. . ,
heeft waarvan de elementen orthogona.al zijn met betrekking tot de paring j84
dus

flA(w2,wJ)=0, Vij. (1)
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Neem bovendien aan dat

/9A(w,w1)?O, VO<i�m—i. (2)

Dan is elke x E K te schrijven als

x =
/3A(Wi,W1)

(3)

Het Lanczos algoritme probeert een orthogonale basis voor K te construeren
die voldoet aan (1) en (2). Dit gebeurt als volgt: kies W0 = b. Neem vervol-
gens voor w2+i de vector die verkregen wordt door Aw1 te orthogonaliseren met
betrekking tot /3A, ten opzichte van w0,. . . ,

= Aw1 — w. (4)
._ fl(w,,w2)

3—0

Het algoritme werkt niet, als onderweg een w 0 wordt gevonden waarvoor
geldt dat /3A(Wi, w2) = 0. Aangenomen dat dit niet gebeurt, dus 1iA(W, w1) 0

voor alle i E {0,. .. , m — 1), dan is a.an te tonen dat wo, w1,. .. , m—i een basis
is voor K.

Bewering 1. Neem aan dat flA(w,w) 0 is voor 0 < i < m — 1, dan is
• , w5) = (b,.. . , A'b) voor 0 < s < m —1.

Bewijs. Deze bewering wordt bewezen met inductie naar s.
(wO) = (b), want wO = b.

Neem a.an dat (w0,. .. , w) = (b,.. . , A'b). Nu moet worden bewezen dat
(w0, . . . , w, = (b,. .. , Ab, Ai b). Er geldt A'b wj, dus Ab =

E— a,w, voor zekere F. Hiermee kan Ab als volgt worden geschreven:

A'b = A (Ab) = A(> cx,Aw3
=

> a,Aw, + aAw.

Met behuip van (4) is te zien dat aAw, (wo,. . . , w2) is en dat Aw te

schrijven is als wi + , waarbij = (wo,. . . ,w). Dit

geeft (b,.. . , A*b, A1b) = (WO,.. . ,w2, Ai4b) = (w0,.. . ,w1,w+1), waarmee de
bewering is aangetoond. 0

Bewering 2. Neern aan datflA(wt,ws) 0 is voorO � i rn—i, dan zijn alle
w, 's onafhankelijk.

Bewijs. Als er een relatie tussen de w1's bestaat dan is dit te schrijven als
E'' A,w1 = 0, voor zekere )'s. Voor elke j {0,. . . , rn — i} geldt flu

0 = flA (1 >2 = >2AIflA(w,,wj) = AflA(w3,w,)

Aarigezien /3A(wj , w,) 0 is, geldt dus dat ) = 0 voor elke j, oftewel de 's
zijn onafhankelijk. o
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Uit Bewering 1 en Bewering 2 volgt dat wo, . . . , w_ een basis is voor K
(b,.. . , Am_lb), als 13A(w2,wj) $ 0 is voor 0 <i <m — 1.

Het volgende lemma laat zien dat het niet nodig is om alle termen in (4) uit
te rekenen.

Lemma 1. Laat A E P2xt2 symmetrisch zijn, b E F'2 en laat w1,.. . ,

gegeven zijn zoals in vergelijking (4,). Als 0 <i m — 1 en 0 � j <i —2 dan is
f3A(Aw,w,) = 0.

Bewijs. Neem vergelijking (4):

fl(Aw,,w)
= Awj—>2 fl(ut,w)

3
13A(Aw,,wt)Awj = (A.)j+1 + Wt.
,8A(Wt,Wt)

Dus /9A(uj, Au,) = 0 voor i > j + 1, oftewel /3A(Awj,w,) = 0 voor j <i—i. 0

Hieruit volgt dat het voldoende is om Au1 te orthogonaliseren ten opzichte
van w en w2_1 om een orthogonale basis te krijgen. Voor i � 1 wordt vergelijking
(4) dus

flA(Awi,ui) flA(Awi,wl_l)
= Au2 —

__________

— u1_1. (5)
/9A(W1,W1) flA(w1_l,wl—i)

Het algoritme stopt, als een w1 wordt gevonden waarvoor /9A(u1, u) = 0
geldt. Alsw1 =0 danisi=menwo,...,wm....i iseen basisvoorK. AIsw1 $0
is, kan op deze manier geen basis worden geconstrueerd en faalt het Lanczos
algoritme.

Om met de basis wo,. . . , w_i een x te vinden die voldoet aan Ax = b moet
eerst 13A(x, w,) worden herschreven: flA(x, w,) = xtAt = (Ax)twj = btwt =
fl(b, w1). Als we dit invullen in vergelijking (3) ontstaat de vergelijking

x = " u,. (6)

Met andere woorden, het volgende algoritme geeft (in veel gevallen) een
oplossing van de vergelijking Ax = b:

• Constructie van een orthogonale basis

= b,

13A(AWO, w0)= Au0—
flA(W0, w0)

I5A(AWI,WI) flA(Awi,ws_l)= Au1 — u —

__________

/9A(Wi,W1) flA(w1_l,uI_i)

Stop als 13A(Wi,W1) = 0.
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• De oplossing
Als de laatst uitgerekende w1 ongelijk is aan nul, dan is deze w, zeif-
orthogonaal en faalt het algoritme. In het andere geval, ci = 0, kan de
oplossing x als volgt worden uitgerekend:

rn-i

________

x
= I9A(W1,Wi)

3 Vertaling naar algebra
Het Lanczos algoritme vindt geen oplossing van de vergelijking Ax = b, als er
in de constructie van de basis een w 0 wordt gevonden waarvoor geldt dat

= 0. In dit hoofdstuk wordt algebraIsch naar het algoritme gekeken.
Op deze manier kan er meer over het algoritme worden gezegd.

Bekijk V = F als moduul over de polynoomring FIT], waarbij T als A
werkt. Dit laatste betekent, dat voor v V en f FIT] bet product f v wordt
gedefinieerd als f(A) v E V. Dc ruimte FIT] b is een F[T]-deelmoduul. Het is
makkelijk na te gaan, dat deze ruimte precies de Krylov-ruimte is.

Om op een derde manier na.ar de Krylov-ruimte te kijken, wordt de anni-
hilator van b gebruikt. Ann(b) = {f E F[T]f(A) b = 0) is de kern van het
FIT]-moduul homomorfisme FIT] -÷ FIT] b, I '-* f b. Deze afbeelding is
surjectief en de isomorfiestelling zegt flu dat FIT]/Ann(b) F[T] b is.

De annihilator van b is een ideaal in het hoofdideaaldomein FIT] en wordt
daarom voortgebracht door een monisch polynoom P(T). De graad van P is
gelijk aan de dimensie van de Krylov-ruimte, oftewel gr(P) = dim(K) = m. De
vertaling van het Lanczos algoritme naar F[T]/(P) gebruikt de paring fiT.

Definitie 3. flr : F[T]/(P) x F[T]/(P) -÷ F, fiT: (19) '-+ f3A(f(A)b,g(A)b).

Het algoritme ziet er als volgt uit. Definieer w1 E F[T]/(P) inductief door

= 1, (7)

19T(T, 1)
Wi = T—, , (8)

1)

= (T — — /jW_i, wa.arbij (9)

— I3r(Tw2,ws)
en

flT(Wi, w1)

— /9T(Tw1,W_i)
,,PTWi_i ,

Dan zijn w1(A) . b precies de vectoren die bet oorspronkelijke Lanczos algoritme
uitrekent.

Merk op dat w1 monisch is en van graad i. Voor Wrn geldt bovendien Wrn
0 mod P(T). Zowel Wm als P(T) zijn monisch en van graad m, oftewel Wrn =
P(T).

In zijn artikel [T] la.at Teitelbaum met behuip van deze vertaling zien hoe
groot de kans is dat bet Lanczos algoritme cen oplossing vindt. Daarvoor ge-
bruikt hij bovendien de volgende definitie:

Definitie 4. Het paar {A, b} is gedegenereerd als de paring fiA, beperkt tot K,
ontaard is.
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Stelling 1 (zie [TI, Corollary 13). Neem aan dat #F = q, dat {A, b} niet
gedegenereerd is en dat dim(K) = m. Dan is de kans dat het Lanczos algoritme
een oplossing vindt (1 — 1/q)m.

Opmerking. De algebraIsche vertaling die hier gegeven wordt, is tot nu toe
slechts van theoretisch belang. Aangezien de meeste rekentijd gaat zitten in bet
uitrekenen van f3T(,), wat neerkomt op het uitrekenen van I3A(•,), wordt het
Lanczos algoritme niet sneller door deze vertaling.

4 Het block-Lanczos algoritme
Volgens Stelling 1 kan het Lanczos algoritme zelfs falen als het paar {A, b} niet-
gedegenereerd is. In dit hoofdstuk wordt een verbeterd algoritme gegeven dat
altijd een oplossing vindt, als het paar {A, b} niet-gcdegenereerd is. Hoofdstuk
5 iaat zien dat er, onder zekere voorwa.arden, bij 1ke matrix A een vector b
bestaat, zodat {A, b} niet-gedegenereerd is.

Dit verbeterde algoritme werkt met blokken, waardoor het algoritme de
naam block-Lanczos heeft gekregen. Voordat het verbeterde algoritme wordt
gegeven, wordt eerst gedefinieerd wat een blok is. Het nut hiervan wordt in
Lemma 4 duidelijk.

Definitie 5. Laat v een vector in K zijn. Een blok bij v (van graad r) is de deel-
ruimte van K die opgespannen wordt door v, Av,... , A'v, waarbij 19A (v, Ày) =
0 voor 0 < i < r — 1 en /9A(v, A'v) 0 is. Afgesproken wordt dat {0} wordt
gezien als een blok bij 0 van graad —1.

Merk op dat een vector v met flA(v, v) 0 een blok van graad 0 opspant.
Neem aan dat W een blok bij v van graad r is. Definieer de vectoren w E W,

voor i = 0,. . . , r, inductief door

wo = v, (lOa)
flA(AWI_l, A'wo)= Aw2_1 — wo. (lOb)

I3A(WO, Arwo)

Lemma 2. Laat w1 de vectoren zijn zoals hierboven gedefinieerd voor het blok
W bij v van graad r. Als j r is, dan geldt

3 1 0 alsi+jr,flA(W,AV)1 13A(WO,ATV) aisi+j=r.
Bewzjs. Lemma 2 wordt bewezen met mductie naar i. Met de eigenschappen
van een blok is bet makkelijk te zien dat het lemma geldt voor i = 0.

De inductiehypothese voor i > 0 is

13A(W A1'v) = f 0 als i + j21,
1.. $A(WO,A'V) alsi+j=r,

waarbij j + 1 ( r is. Nu moet worden aangetoond dat

3 1 0 a1si+jr,
I9A(Wj, A v) =

13A(wo, Arv) als i + j = r.
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Neem aan dat i + j = r is. Aangezien i > 0 is, is j <r. Door vergelijking
(10) in te vullen ontstaat de vergelijking

/3A(Wi, Av) = I3A(Aw_1, Av) —
f3(Awi_1ATWo)fl( A'v).

Aangezien j < r is, is 13A(wo, A'v) = 0. Hieruit volgt dat I5A(Wi, A'v) =
I3A(AWl,A'v) = flA(wo,Arv) is als i +j = r.

Om de inductiestap aan te tonen voor het andere geval, i + j r, wordt
eerst aangenomen dat j <r is. Aangezien 19A(WO, A'v) = 0 is, is het resultaat
na invullen van vergelijking (10) als volgt: /3A(wt, A'v) = flA(Awi_l, A'v) = 0.
Neem tot slot aan dat j = r, dan is uIA(w2, A'v) als volgt te schrijven.

flA(wI, Ky) = flA(Aw_l, Ky) — flA(Awi_1.Kwo)flA(wo Ky) =0.

Hiermee is Lemma 2 aangetoond. 0
Met behuip van Lemma 2 is eenvoudig te zien dat de paring flA niet-onta.ard

is op een blok. Bovendien kan met dit lemma makkelijk worden aangetoond, dat
de vectoren wo, . . . , to,., zoals gedefinieerd in vergelijking (10), een basis vormen
voor het blok W bij V van graad r.

Bewering 3. De w. 's zijn onafhankelijk.

Bewijs. Als er een relatie tussen de w2's bestaat, dan is dit te schrijven als
=o )t2w2 = 0, voor zekere )t's. Voor elke j {0,.. . , r} geldt flu

0 = flA ( )tiwi,
Aiv) = '

.X1/3A(w1, A'v)

= Ar_JflA(Wr_j,A2V) = A,._1flA(wO,A'v).

Aangezien flA(wo, A'v) 0 is, volgt hieruit dat )., = 0 is voor elke j, oftewel
de w2's zijn onafhankelijk. 0
Bewering 4. De w1 's spannen de niimte W = (v,. . . , A'v) op.

Bewijs. Bewering 3 zegt dat too,. . . , to,. E W onafhankelijk zijn. Met andere
woorden, ze spannen een deelruimte van W van dimensie r + 1 op. Aangezien
dim(W) � r+ 1 is, geldt dat (w0,.. . ,w,.) = (v,.. . ,Av), waarmee de bewering
is aangetoond. 0

Uit Bewering 3 en 4 volgt dat wo,.. . , to,. een basis is voor W = (v,. .. , A'v).

Met zulke blokken kan straks een oplossing van de vergelijking Ax = b
worden uitgerekend. Om dit te laten zien, moet eerst nog worden aangetoond
dat de paring 3, beperkt tot K, niet-ontaard is.

Lemma 3. Neem aan dat het paar {A, b} niet-gedegenereerd is. Dan is de
paring /3, beperkt tot K, niet-ontaard.
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Bewijs. Aangezien {A, b} niet-gedegenereerd is, geldt voor elke x 0 in K dat
er een y E K bestaat zodat 0 flA(x, y) = /3(Ax, y). Met andere woorden,
Ax 0. Dit betekent dat de afbeelding A : K - K injectief is en dus ook
surjectief is.

Neem aan dat fl(x, u) = 0 is voor elke u E K. Schrijf x = Av, dan geldt
o = fl(Av, u) = 13(v, Au) = flA(v, u) voor elke u E K. Hieruit volgt dat v = 0
en dus ook x = 0 is, waarmee het lemma is bewezen. 0
Lemma 4. Neem aan dat K te schrijven is als flA -orthogonale directe som

K=WOe...Wk,
waarbij elke WI een blok bij v1 van graad r1 is. Deflnieer

(11)
1=0 j=0 flA(WI,O, Any1)

waarbij w1,o,.. . , w2,,., de vectoren zijn die in vergelijking (10) zijn gedeflnieerd
met w2,o = v1. Dan geldt Ax = b.

Bewijs. Aangezien de paring j9A op elk blok niet-ontaard is, is flA ook niet-
ontaard op K. Lemma 3 zegt flu dat de paring fi niet-ontaard is op K. Het is
dus voldoende om aan te tonen dat fl(u, Ax — b) = 0 is voor elke u E K. Voor
vaste i zijn de w1,, 's een basis voor het blok W1, oftewel alle w1,3 's zijn een basis
voor K. Het is nu voldoende om aari te tonen dat fl(w3,1, Ax) = fl(w,,t, b) voor
elke0<s<kenO<t<r9. Nugeldt

fl(ws,t,Ax) = flA(ws,t,x)

= flAM0,44iVi)vI)

fl(wj, b)
—j

= z=ø j=0 flA(WI,0, Any1) f3A(Wi,t, A ' v)

fl(w,,,b)
,. —.

flA(Ws,0, AT. A ' 'v,)

________________

1 —t= 13A(W.,t,A ' v,)flA(WS,O,A •v8)

= fl(w,,b).
In deze berekening wordt gebruikt dat $A(w,t, A7vj) = 0 is, als i S is en
dat fA(ws,t,A'Iv8) = 0 is, als j $ t is.

Voor s en t willekeurig geldt flu fl(Ws,t, Ax) = fl(W,,g, b), wa.armee is aange.
toond dat Ax = b. o

Om x op deze manier uit te rekenen moet eerst K als orthogonale directe
som worden geschreven. Dew decompositie wordt inductief geconstrueerd. Het
eerste blok, 147, is het blok bij vo = b. Neem nu aan dat voor i = 0,. . . , k
de blokken W1 C K bij v van graad r1 geconstrueerd zijn met de volgende
eigenschappen:
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1. W1 en W3 zijn 13A-orthogonaal als i j.
2. v21 = A''1v (mod e_ W,) voor 0 <i < k — 1.

Laat w, voor 0 � j r2, de vectoren in W2 zijn, zoals gedefinieerd in
vergelijking (10). Definieer nu

r, A'k+l \
Ark+1 '' F.AWk,3, Vk, Ark—IVk+1=.41 Vk — 11 Vk

j=O I3A(Wk,O, Afkvk)

13A(Wk,O, Arkvk)
— Vk_1, (12)

13A(Wk_i,O, Ark_i Vk...i)

waarbij wordt gesteld dat v_i 0 is en f3A(w_1, Atv_i) = 1 is, zodat de
vergelijking ook goed is gedefinieerd voor k = 0. Definieer bovendien

Mk=WoEJ••Wk.

Nu zal worden aangetoond, dat het blok Wk+1 = (vk+1,. . . , Ark+1Vk+l) ortho-
gonaal is ten opzichte van Mk en dat hiermee uiteindelijk de decompositie van K
wordt geconstrueerd. De eerste stap hiervoor is aantonen, dat Vk+1 orthogonaal
is ten opzichte van Mk.

Lemma 5. Dc vector Vk+1, zoals gedefinieerd in vergelijking (12), is flA-ortho-
gonaal ten opzichte van elke W1 met i k.

Bewijs. Eerst wordt bewezen dat Vk+i orthogonaal is ten opzichte van W2 voor
i < k — 2. Merk op dat Arkvk een element is van Wk en dat AW1 wordt
opgespannen door Av2,... , Atvj. Met behuip van de tweede eigenschap kan
opgemerkt worden dat voor i < k — 1 geldt

AW1 C M + (v1÷i) C M2÷i.

Neem aan dat i k — 2 is. Aangezien i + 1 < k — 1 is, zijn M+1 en Wk
orthogonaal. Merk op dat Vk_i E Wk_i en Ark_jvk E Wk voor 0 <j <rk,
waaruit volgt dat fl(vk_1, W8) = 0 en /3(Ark 'vk, W1) = 0 is. Hieruit volgt dat
fiA(Vk+i, W,) = /9A(An? Vk, AW) = 0, oftewel vk+1 is orthogonaal ten opzichte
van W voor i � k — 2.

Vervolgens wordt aangetoond, dat vk+i orthogonaal is ten opzichte van
Wk_i. Schrijf Vk+i = Atbvk + x + y, waarbij x E Wk en y E Wk_1 zoals
in vergelijking (12). Kies h E Wk_1 willekeurig. Aangezien Wk en Wk_.1 or-
thogonaal zijn, geldt

flA(Vk+1,h) =flA(Atkvk,Ah)+6A(y,h). (13)

Als voor twee elementen geldt dat de projectie op de basisvectoren gelijk is, dan
zijn de elementen gelijk. Met Lemma 2 is nu eenvoudig te zien, dat h als volgt
kan worden geschreven:

L flA(wk_i,i,h) Afk—12
(4. 11

fiA(wk_l,o,Ark_ivk_i)
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Aangezien Afk_iVk_l = vk (mod (W0 W,_)) is en voor i > 0 geldt
dat A''Vk_1 E Wk_1 is, kan de eerste term van vergelijking (13) als volgt
worden geschreven:

rk_ 1

flA(A'vk,Ah) flAWkio,Ark_ivk_1
ATk_i_i4vk_l)

flA(Wk_1,o,lz) P (Ark Ark_i-flF-'A Vk, Vk_l
13A(Wk_l,O, Ark_I Vk_l)

/9A(1k_l,O,1) (ArkPAV' Vk,Vk
13A(Wk_1,O, Ark_i Vk_l)

De tweede term, /9A(Y, h) met y = fiA(wk_l,O,A'1_1vk_I)kl1 15

/3A(Wk,O, Atkvk)
I Ar flA(tk_1,h). 16

PAWk_l,O,t1 k—i Vk_l)

Merk op dat v2 = w1,o. Vergelijkingen (13), (15) en (16) geven flA(vk+1,h) = 0,
waarmee is aangetoond dat Vk+1 orthogonaal is ten opzichte van Wk_1.

Tot slot moet worden aangetoond, dat Vk+1 orthogonaal is ten opzichte van
Wk. Het is voldoende om dit aan te tonen voor de basisvectoren Wk,O, . . .

Met behulp van Lemma 2 geldt voor 0 < i �

13A(vk+1,wk,i) = flA(A+lvk,wk,i)
rk A'1 •'V' i.AWkj, Vk, IArk-jPAV' Vk,Wk,

j=O
flA(Wk,O, Arkvk)

flA(wk,O, ATkVk)
— /3A(Vk_l,Wk,i)

flA(wk_1,O,A k—i

fl(w .Ark+l )

=
:t+lc wk,1)

— ;A,'O, Arkvk)
,9A(Ark*Vk,

Hiermee is bewezen dat vk+1 orthogonaal is ten opzichte van elke W, voor
0

Nu is aangetoond dat Vk÷l orthogonaal is ten opzichte van Mk. Dc volgende
stap is aantonen, dat het hele blok Wk+l = (Vk+1,. . . , A'-' Vk+1) orthogonaal is
ten opzichte van Mk en dat uiteindelijk de decompositie van K wordt gevonden.

Lemma 6. Neem aan dat Vk+l = 0 is, dan geldt K = Mk.

Bewijs. Als Vk+1 = 0 is, dan is AMk C M. Aangezien b Mk is, geldt dat
K C Mk is. Aan de andere kant, alle blokken zijn opgebouwd uit de vectoren

.,A'V1, waarbij vo = b en v2 = Art_I v1_1 is, oftwel Mk C K. Hieruit
volgtdatK=Mk. 0
Lemma 7. Neem aan dat Vk+l 5* 0 is en dat flA(vk+1,Avk+1) = 0 voor j =
0,. .. , i — 1, dan is Avk+1 orthogonaal ten opzichte van Mk.
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Bewijs. Dit wordt bewezen met inductie naar i. Voor i = 0 is het a! aange-
toond. Neem aan dat /3A(A1'vk+l, Mk) = 0. Nu moet worden aangetoond
dat 13A(A1vk+1, Mk) = 0. Het is bekend dat AMk C M + (vk + 1). Met de
a.anname dat flA(vk+1 , A'vk+i) = 0 voor j = 0,. . . , i — 1 volgt hieruit

13A(A2Vk.4.1,Mk) = flA(A''Vk+i,AMk)
— 0 ( AZ—i 14 't 0 1 AZ—i I
— I-'AV' Vk+1,LVAk)+/JAV1 Vk÷1,Vk+
=0,

waarmee het lemma is aangetoond. 0
Dc vraag is flu nog of het block-Lanczos algoritme altijd een oplossing geeft.

Oftewel, is het altijd mogelijk om een blok te construeren? Een blok kan worden
geconstrueerd als er een j bestaat, zodat flA(vk+i, A3vk+l) 0 is. Lemma 8
bewijst dat er zo'n j bestaat, als het paar {A, b} niet-gedegenereerd is. Of
equivalent, als voor elke j geldt dat f3A(vk÷1, Avk+1) = 0 is, dan is {A, b}
gedegenereerd.

Lemma 8. Laat dk = E-..o(r + 1) zijn. Neem aan dat A6A(vk÷i,A'vk+1) = 0
voor j = 0,. . . , n — dk (met n de afmeting van A), dan is het paar {A, b}
gedegenereerd.

Bewijs. Het getal dk is de dimensie van Mk. De paring flA is niet-ontaard
op Mk, waaruit volgt dat Mk fl M- = {0} is, waarbij M- het orthogonale
complement van Mk ten opzichte van flA is. Oftewel, de dimensie van M is
ten hoogste n — dk. Uit Lemma 7 en de aanname dat j9A(vk1, A'vk+l) = 0 is
voor j = 0,.. . , n — dk volgt, dat de n — dk + 1 vectoren Avk+l in M zitten
en dus lineair afhankelijk zijn. Hieruit volgt dat K wordt opgespannen door
Mk en {A'vk+i }1A. Dit betekent dat flA(vk+1, x) = 0 is voor elke x E K.
Met andere woorden, de paring flA is onta.ard op K en het paar {A, b} is dus
gedegenereerd. 0
Gevoig 1. Als er geen oplossing bestaat van Ax = b, dan is het paar {A, b}
gedegenereerd.

Bewijs. Neem aan dat het paar {A, b} niet-gedegenereerd is, en bekijk de vector
vk+i, zoals gedefinieerd in vergelijking (12). In het geval dat v.1 0 is, laten
Lemma 5, 7 en 8 zien, dat er een volledig blok met de gewenste eigenschap-
pen kan worden gevormd. In de constructie zal uiteindelijk een vector Vk+i
voorkomen die gelijk is aan nul.

Als vk÷1 = 0 is, is volgens Lemma 6 de Krylov-ruimte K te schrijven als een
directe som. Nu zegt Lemma 4 dat x, zoals gedefinieerd in vergelijking (11),
een oplossing van Ax = b is. Oftewel, als bet paar {A, b} niet-gedegenereerd
is, besta.at er een oplossing van Ax = b. Deze uitspraak is equivalent met
Gevoig 1. 0

Nu kan er na.ar de implementatie van bet block-Lanczos algoritme worden
gekeken. Het algoritme construeert een blok Wk, berekent de bijbehorende basis
en rekent hiermee de projectie van een oplossing x op dat blok uit. Dit wordt
herhaald voor de volgende blokken. Het algoritme ziet er als volgt uit.

• Initialisatie.
Definieer v_1 := 0, a := 1, vo := b, k := 0 en x := 0.
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• Stap 1. (Constructie van een blok):
Gegeven een vector vk 0. Vind de kleinste waarde rk waarvoor geldt

0 <rk <fl
—

(r1 + 1),

en dat ctk := 13A(vk, A'vk) ongelijk is aan nul. Als zo'n rk niet bestaat,
is aan de aanname van Lemma 8 voldaan. Oftewel, het paar {A, b} is
gedegenereerd en het algoritme stopt.

• Stap 2. (Berekenen van basis en oplossing):
Bereken de vectoren Wk,i zoals in vergelijking (10):

Wk,O = Vk,

/9A(AWk,i, Ark Wk,O)
Wk,j+1 = Awk,1 — IIIL

Bereken de nieuwe vector vk÷1 zoa!s in vergelijking (12):

Vk÷1 = Vk —
13A(Wk,,, Ark+lVk)Ark_jV

—

j=O k—1

Tot slot wordt de projectie van een oplossing x op Wk toegevoegd aan de
projectie van die oplossing op de blokken Wo,... ,Wk_1 volgens verge!ij-
king (11):

x := x +
j=O

A1s vk+1 = 0 is, is volgens Lemma 4 en 6 de berekende x een op!ossing
van de vergelijking Ax = b. In het andere geval, vk+1 0, moeten Stap 1
en Stap 2 worden herhaald voor k := k + 1.

Merk op dat dit algoritme gelijk is aan het oorspronkelijke Lanczos-algoritme
als r2 = 1 voor ellce 0 <i <k. Teite!baum laat in zijn artikel [T] ziep, dat de
blokgrootte r1 in de regel klein is.

Stelling 2 (zie [T], Corollary 25). Neem aan dat F eindig is en q elementen
bevat en dat {A, b} niet gedegenereerd is. Dan is de kans dat een blok van graad
r voorkomt gelijk aan (1/q)1.

Dit betekent dat in Stap 1 van het algoritme de waarden AVk gewoon kunnen
worden opgeslagen. Het gevoig hiervan is dat de waarden vk,.. . , A Vk in Stap
2 bekend zijn. Met dit gegeven kunnen de Wk,j'S en vk+1 in een enkele lus
worden berekend en hoeven de Wk,i'S niet te worden opgeslagen. Stap 2 van het
algoritme ziet er dan als vo!gt uit.

• Stap 2. (Berekenen van basis en oplossing, verbeterd):
Vk+1 := A(A"Vk) — (ak/ak_1)vk_1;
w := Vk;
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For i from 1 to Tk do
:=

x x + (fi(w,b)/ak)A_'vk;
w := Aw — (7/ck)vk;
Vk÷1 := Vk+1 — (7/k)Atk_lvk;

od;
x := x + (/3(w,b)/ak)vk;
Vk+1 := Vk+1 — (fiA(w,vk÷1)/ck)vk;

Propositie 1. Deze verbeterde versie van de tweede stap berekent Vk+1 en x
volgens vergelijking (11) en (12).

Bewijs. Laat v+1, w' en -y de waarden van vk÷1, w en na i stappen door
de lus zijn. Met inductie na.ar i wordt aangetoond, dat de juiste waarden wor-
den uitgerekend. Het is duidelijk dat w0 = Wk,O is en dat vk°+l = A7kvk
(mod Wk_1) is. De inductiehypothese voor i > 0 is

=
= Kk+lVk (mod Wk_1 + (A'Vk,.. . ,

Nu moet worden aangetoond dat = Wk,i+1 is en dat v'1 = A'Vk
(mod Wk_1 + (Ark vk,.. . , A" 'Vk)) is. Eerst wordt 71+1 uitgerekend. Merk op
dat

vL+1 A1+lvk
—

19A(Wk,J, Ark+lvk)
A" 'Vk —

j=O

Hiermee is -y' als volgt te schrijven:

7i+1 = flA(wvL+l) = i9A(wk,i,Atlvk) = i9A(Awk,i,A'hwk,o).

Dit geeft voor w en het volgende resultaat:

= Aw — flA(Awk,$,Akwk,o)

i+1 — flA(wk,i,A"vk) Ark_iVk+l —
ak

Vk.

Oftewel w = Wk,i+1 en v11 = v1 (mod Ak_iVk) = Ark+IVk (mod Wk_1+
(ArkVk,. . . ,A' 'vk)), waarmee de inductiestap is bewezen. Tot slot zorgt de
laatste stap in het algoritme, dat Vk+1 de juiste wa.arde krijgt. Nu is makkelijk
na te gaan, dat ook x de juiste waarde heeft gekregen. Hiermee is de propositie
aangetoond. 0

Merk op dat, als vk+1 is uitgerekend, alleen de waarden van Vk+1, vk en ak
moeten worden opgeslagen. Teitelbaum laat zien dat dit verbeterde algoritme
nauwelijks meer rekentijd kost dan het oorspronkelijke Lanczos algoritme. De
opsiag van de vectoren Vk,.. . , Arkvk kost, in vergelijking met het oorspronkelijke
algoritme, jets meer ruimte, maar, zoals a! opgemerkt, de getallen r1 zijn in het
algemeen klein.
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5 Niet-gedegenereerde paren
Als het paar {A, b} niet-gedegenereerd is, vindt het block-Lanczos algoritme
altijd een oplossing van de vergelijking Ax = b. Dc kans dat dit algoritme een
oplossing vindt, als {A, b} wel gedegenereerd is, is klein. Vectoren b waarvoor, bij
gegeven matrix A, het paar {A, b} niet-gedegenereerd is, worden kortweg niet-
gedegenereerde vectoren genoemd. Als er geen niet-gedegenereerde vectoren
bestaan, heeft de aanpassing aan het Lanczos algoritme weinig zin. Propositie
2 laat zien, wanneer er niet-gedegenereerde vectoren bestaan.

In dit hoofdstuk wordt de algebraische vertaling uit hoofdstuk 3 gebruikt.
Dus r wordt gezien als een F[T]-moduul, waarbij T als A werkt. Het F[T]-
deelmoduul F[T} b is de Krylov-ruimte die bij de vector b hoort.

Voor het bewijs van Propositie 2 is een kleine hoeveelheid gereedschap nodig.
Eerst wordt aangetoond dat P kan worden geschreven als directe som van
deelmodulen, waarbij de deelmodulen orthogonaal zijn. Daarvoor worden eerst
de volgende beweringen en lemma bewezen.

Bewering 5. Als ggd(f,g) = 1 is, dan is Ker(f(A)) flKer(g(A)) = {O}.

Bewijs. Neem x E Ker (1(A)) fl Ker (g(A)). Voor deze x geldt f(A) x = 0 en
g(A) x = 0. Aangezien ggd(f, g) = 1 is, bestaan er p en \ zodat p(A) 1(A) +
A(A) g(A) = 1. Vermenigvuldigen met x geeft

p(A) f(A) x +A(A) g(A) x = x.

=0 =0

Oftewel x = 0, waarmee de bewering is aangetoond. 0
Bewering 6. Als ggd(f, g) = 1 en H(T) = 1(T) g(T) is, don is Ker (1(A)) +
Ker (g(A)) = Ker (H(A)).

Bewijs. Dat Ker (f(A)) + Ker (g(A)) C Ker (H(A)) is, is duidelijk. Nu moet
nog worden aangetoond, dat Ker (f(A)) + Ker (g(A)) D Ker (H(A)) is. Neem
x E Ker(H(A)), oftewel f(A).g(A).x = 0. Aangezien ggd(f,g) = 1 is, bestaan
er p en,\ zodat p(A) . 1(A) + )(A) g(A) = 1. Vermenigvuldigen met x geeft
p(A) . 1(A) x + A(A) . g(A) x = x. Hierbij is p(A) f(A) . x E Ker (g(A)) en

• g(A) x E Ker (1(A)), oftewel x E Ker (1(A)) + Ker (g(A)). Hiermee is
de gelijkheid aangetoond. 0

Uit Bewering 5 en 6 volgt dat Ker (H(A)) op de volgende manier als directe
som kan worden geschreven.

Ker (H(A)) = Ker (1(A)) Ker (g(A)). (17)

Laat Q(T) bet minimumpolynoom van A zijn. Schrijf Q(T) = fl..0 f' (T),
waarbij de f2's irreducibel en relatief priem zijn. Door vergelijking (17) toe
te passen kan Ker (Q(A)) als directe som worden geschreven. Merk op dat

= Ker (Q(A)) is. Oftewel

= Ker (f (A)). (18)

Het volgende lemma laat zien dat de deelmodulen Ker (f' (A)) orthogonaal
zijn.
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Lemma 9. Neem aan dat V en W deelmodulen zijn van F2 en dat de anni-
hilatoren van V en W relatief priem zijn. De deelmodulen V en W zijn dan
flA -orthogonaal.

Bewijs. Laat I en g de annihilator zijn van V, respectievelijk W. Schrijf )f +
pg=1. Dan geldtvoorv€Venw€W

flA(V,W) = flA((.Af + pg)v,w) = 13A(pgv,w) = flA(v,gw) = 0.

Hiermee is het lemma bewezen. 0
Propositie 2. Neem aan dat de karakterzstiek van F ongelijk is aan 2 en dat
A een symmetrische matrix is. Dan geldt

Ad 0 V d � 1 er bestaan niet-gcdegeneerde vectoren.

Bewijs. Eerst wordt de implicatie 'A" 0 V d � 1 = er bestaan niet-
gedegeneerde vectoren' bewezen. Met andere woorden, er moet bewezen worden
dat er een V E IF'1 bestaat, zodat het paar {A, v} niet-gedegenereerd is. Oftewel,
te bewijzen is dat er een v E P1 bestaat, waarvoor geldt dat voor alle x e F[T) v
een e E IF1T} . v bestaat, zodat $A(X, e) 0.

La.at Q(T) het minimumpolynoom van A zijn. Aangezien A' 0 is voor
alle d � 1, is Q(T) geen macht van T. Namelijk, als Q(T) = T8 is, dan is

= 0, wat een tegenspraak is. Hieruit volgt dat Q(T) een irreducibele factor
1(T) bevat, waarvoor geldt dat f(0) $ 0. Nu is het minimumpolynoom te
schrijven als Q(T) = It(T) . gtl (T) . . g (T), wa.arbij f en de 92'S relatief priem
en irreducibel zijn. Vergelijking (18) wordt nu

waarbij V = Ker (ft(A)) en W = Ker (g(A)) is. Merk op dat AV C V C P1
is.

Laat V de deelruimte van V zijn die door f 1(A) op 0 wordt afgebeeld. Merk
op dat V0 = {0} is en dat Vt V is. Merk ook op dat 12(A). V en V2 orthogonaal
zijn. Namelijk, voor V E V en y E V, geldt 13A(f(A).v, y) = flA(v, f'(A).y) = 0.

De kern van het F[T]-moduul homomorfisme V — I t(A).V, v '- ft_' (A).
v is V_1. Deze afbeelding is surjectief en de isomorfiestelling zegt flu, dat
V/V,._1 ft_i(A) V is. Beschouw flu de paring hf op V/V_1, die als volgt
wordt gedefinieerd.

Definitie 6. flj : V/V,._i x V/V,._i -4 F, j9 : (x mod V_i,y mod V_1) i-
fiA(x,ft'(A) .y).

Deze paring is wel-gedefinieerd en niet-ontaard. Om aan te tonen dat de
paring niet-ontaard is, wordt eerst bewezen dat de paring hA, beperkt tot V,
niet-ontaard is.

Bewering 7. 13A Iv is niet-ontaard.

Bewijs. Neem v E V. Stel 13A(v, w) = 0 V w E V. Nu moet worden aangetoond
dat v = 0 is. Lemma 9 zegt dat flA(v,w) = 0 V w E W2, zodat /9A(v,w) =
0 V w E P1. Oftewel fi(Av, w) = 0 V w E P1. Aangezien de paring fi niet-
ontaard is, geldt Av = 0. Met andere woorden, v Ker (A). Dus v Ker (A)n
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Ker (f(A)). Er geldt ggd(T, 1(T)) = 1. Bewering 5 zegt flu dat bovenstaande
doorsnede gelijk is aan {O}. Oftewel v 0, waarmee de bewering is aangetoond.

0
Bewering 8. f3 is niet-ontaard.

Bewijs. Neem V/V_1. Stel flj(7,tD) = 0 V iD V/Vt_i. Nu moet worden
aangetoond dat i7 = 0 mod V_1, oftewel v E V,._i. Er geldt 0 = fi1(i7, th) =
fiA(V,fni(A) w) = 13A(fT_l(A) v,w) V w V. Aangezien 19A, beperkt tot
V, niet-onta.ard is, geldt fr_i (A) v = 0. Oftewel v Ker (1T(A)) = Vt_i,
waarmee de bewering is aangetoond. 0

Het volgende lemma Iaat zien, dat er vectoren bestaan die niet zeif-orthogo-
naal zijn voor de paring /3f.

Lemma 10. Als kar(F) 2 is, dan bestaat er een i3 E V/ V,._1 zodat flj(i,i)
0 is.

Bewijs. Neem 0 f7 V/Vt_i. Als /31(i7, ) 0 is, is het lemma bewezen.
In het andere geval, dus fl, i) = 0, bestaat er een ii) met f3(ii, iD) 0.
Zo'n element bestaat, aangezien de paring j niet-ontaard is. Als voor deze iii
geldt dat (31(tD, 11) 0 is, is het lemma bewezen. Is fl1(tt, tD) = 0, dan geldt,
aangezien kar(F) 2 is, flj(t7 + th, i7 + tD) = 2fl(7, ti3) 0. Hiermee is het
lemma bewezen. 0

Laat w V een element zijn wa.arvoor geldt, dat flj(w mod V,._1, w mod
0. Met andere woorden, er geldt

13A(w,fti(A) .w) 0.

Laat M de deelruimte van V zijn, die wordt voortgebracht door w, oftewel
M = FIT] . w. Elke x 0 in M is flu te schrijven als x = f'(A) . h(A) .

waarbij het polynoom h(T) geen factor f(T) bezit en i <r is.
Aangezien ggd(h(T), fT(T)) = 1 is, bestaan er polynomen X(T) en p(T)

zodat )t(T) . h(T) + p(T) fT(T) = 1 is. Oftewel A(T) . h(T) = 1 mod fT(T).
Definieer (T) = ft_i_l(T) .A(T), dan geldt f(T).h(T) .Tj(T) = fr_i (T) mod
IT(T). Dat hier modulo fT(T) wordt gerekend, heeft geen invloed op de vol-
gende berekening, aangezien fT(A).z = 0 voor elke x E M. Voor ellce 0 z E M
geldt flu

flA(x,rJ(A).W) =flA(f'(A)•h(A).w,71(A) .w) =$A(w,fT_l(A).w) 0.

Dit betekent dat flA, beperkt tot FIT] . w, niet-ontaard is. Met andere woorden,
het paar {A, w} is niet-gedegeneerd, waarmee de eerste implicatie is bewezen.

Nu moet nog de implicatie Ad 0 V d � 1 er bestaan niet-gedegeneerde
vectoren' worden aangetoond. Deze implicatie is equivalent met 'As' = 0 voor
zekere d � 1 == er besta.an geen niet-gedegeneerde vectoren'.

Neem een 0 x r willekeurig. Kies d zodat A1 . x 0 en Ad x = 0
is. Voor elke w r geldt dan

flA(A .x,w) =fl(A'' .x,A.w) =0.
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Dit betekent dat de paring flA ontaard is op (elke F[T]-deelmoduul van) r.
Oftewel, elk paar {A, x} is gedegenereerd.

Hiermee is Propositie 2 bewezen. 0
Het volgende hoofdstuk laat een aantal voorbeelden zien van symmetrische

matrices A, waarvoor geldt dat k' = 0 voor zekere d � 2.

6 Voorbeelden over
6.1 Nilpotente symmetrische matrices van rang 1
Het block-Lanczos algoritme vindt een oplossing van de vergelijking Ax = b,

waarbij A een symmetrische matrix is, als het paar {A, b} niet-gedegenereerd is.
Propositie 2 laat zien dat er, bij gegeven matrix A, niet-gedegenereerde vectoren
b bestaan, als voor elke d � 1 geldt dat A' 0. Matrices A waarvoor geldt
dat A' = 0 is voor zekere d � 2, worden nilpotent genoemd. In dit hoofdstuk
zullen een aantal voorbeelden van symmetrische matrices met die eigenschap
worden gegeven. Er worden hier geen voorbeelden over F2 gegeven, aangezien
in Propositie 2 wordt aangenomen dat kar(F) 2 is.

Een nilpotente symmetrische matrix kan elke afmeting � 2 hebben. Proposi-
tie 3 laat zien voor welke licharnen er nilpotente symmetrische 2 x 2-matrices
bestaan. Bij het bewijs van deze propositie wordt het volgende lemma gebruikt.

Lemma 11. Laat q een macht van een oneven prtemgetal zijn. Dan geldt

3 t E Fq waarvoor geldt t2 = —1 q 1 mod 4.

Bewijs. 3 t E Fq waarvoor geldt t2 = —1

4 3 t E Fq waarvoor geldt ord(t) = 4
41#F=q-1
q1mod4 0

Propositie 3. Er bestaan nilpotente symmetrische 2 x 2-matrices over ]Fq
q 1 mod 4.

Bewijs. Eerst wordt bewezen dat q 1 mod 4. Neem een nilpotente sym-
metrische 2 x 2-matrix A = ( ) 0 over Fq. Deze matrix voldoet aan X' = 0,
voor zekere d � 2. Dit betekent dat het minimumpolynoom P(X) een deler is
van Xd, oftewel P(X) xm voor zekere m � 2. Het minimumpolynoom is
ook een deler van het karakteristiekpolynoom K(X). De graad van K(X) is
2, oftewel m � 2. Hieruit volgt dat m = 2. Dit betekent dat K(X) = P(X),
uitgeschreven geeft dit X2 — (a + c)X + ac — b2 = X2. Uit deze vergelijking
volgtdat c= —aena2+b2 =OinFq. AangezienA0is, zijn aen bniet
beide nul, waaruit volgt dat ze geen van beide nul zijn. Er geldt flu = —1 in
Fq, waarbij t = a/b. Lemma 11 zegt nu dat q 1 mod 4 is.

Tot slot wordt a.angenomen dat q 1 mod 4 is. Nu moet worden bewezen
dat er nilpotente symmetrische 2 x 2-matrices bestaan. Volgens Lemma 11
bestaat er een t waarvoor geldt dat t2 = —1 is. Nu is de matrix ( ) nilpotent,
namelijk

ft 1\2 (t2+i 0
i —t) 0.

Hiermee is Propositie 3 bewezen. 0
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Als A een nilpotente symmetrische n x n-matrix is, dus A" = 0 voor zekere

d � 2, dan is de matrix ( ) ook nilpotent, namelijk

(A Od(Ad 0
—oo o) —o o —

Met andere woorden, met de n x n-matrix A kan voor elke k � 0 een sym-
metrische n + k x n+ k-matrix worden geconstrueerd die ook nilpotent is. Hieruit
blijkt dat een nilpotente symmetrische matrix elke afmeting � 2 kan hebben.

In elk eindig lichaam is een symmetrische matrix A 0 te vinden, waarvoor
geldt dat A" = 0 is voor zekere d � 2. Neem het lichaam Fm en beschouw flu
de p x p-matrix

11 •.. 1

A=I:
1

Aangezien kar(IFpm) = p is, geldt voor de matrix A dat A2 = 0 is.

Er bestaan ook minder triviale voorbeelden van nilpotente symmetrische
matrices. La.at p een priemgetal zijn en schrijf p = a +... + a. Het is bekend
dat dit kan met k � 3. Beschouw de volgende matrix

A= (av
fai

akv , met v =a1

Het is makkelijk te zien dat deze matrix symmetrisch is, aangezien de verhoudin-
gen van de rijen gelijk is aan de verhoudingen van de kolommen. Voor deze A
geldt

Voor deze matrix geldt

alakvtv

.: avtv

ac
akl

..: a21c

A2=I
f..' av

akv

(lki
..)

...
\ f avv

akvl=I
) \aia,vv

Hierbij is vv = aj2(a? + ... + a) 0 mod p, oftewel A2 = 0.

Een ander voorbeeld is de volgende constructie. Laat p een priemgetal zijn
dat te schrijven is als 1 + a + + as', waarbij k even is. Merk op dat ak —

1 = (a — 1)(1 + a + + ak), oftewel a = 1 mod p. Laat v de vector
(1 a a)t zijn en construeer met deze vector de volgende symmetrische
matrix over F,,:

A=(v

1

a
av •• akvl=

:) a'

a
a2

1•
A2=I

..

V

a'v

(
liv ...

\ I
acvl=i

)

vv

\akvv
...
...

avtv\

a2kvtv)
1'
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waarbij vv = 1 + a2 +••• + a2 is. Aangezien a = 1 modp is dit ook te
schrijven als

vv = l+a2+...+ak+a2+...+a2k
= 1+a2+...+ak+a(a+...+ak_l)

l+a+a2+...+ak_l+ak.

Oftewel vv = 0 mod p, dus is A2 = 0. Merk op dat dit niet werkt, als k oneven
is.

Zo'n constructie is onder andere mogelijk voor de priemgetallen 7 = 1+2+2,
13=1+3+32 en3l=1+5+52=1+2+22+23+24.

6.2 Een constructie van een nilpotente symmetrische ma-
trix van hogere rang

Merk op dat in de bovenstaande voorbeelden de rang van de nilpotente matrix
steeds 1 is. Met behuip van de Jordannorma.alvorm is het mogelijk om een
voorbeeld van een nilpotente symmetrische matrix met rang 2 te vinden.

La.at A een symmetrische matrix zijn, die kan worden getransformeerd naar
101 0\de Jordannormaalvorm J = g i,). Met andere woorden, laat v1, V2 en v3 de

gegeneraliseerde eigenvectoren van A zijn, dan is AQ = QJ, waarbij de 1e kolom
van Q gelijk is aan V2. Dan geldt rang(A) = rang(J) = 2 en A3 = QJ3Q' = 0.
Oftewel, zo'n A is nilpotent en rang(A) = 2.

De gegeneraliseerde eigenvectoren van J zijn de standaard basisvectoren e1,
e2 en e3 en er geldt J : e3 —+ e2 — ei —+ 0. Hieruit volgt A : v3 —* v2 —÷

v1 -÷ 0. Met behuip van een wilekeurige, symmetrische, niet-ontaarde paring
(.,.) kan er meer over de v1's worden gezegd. Aangezien A symmetrisch is, geldt
(Av1, v1) = (v1, At,3). De v2's hierin invullen geeft (v1,vi) = 0, (vi, v2) = 0

en (v2, v2) = (v1, v3). Kies de overige waarden voor (v1,v,) zodat de paring

niet-ontaard is, bijvoorbeeld (Vi, V3) = 1, (v2, v3) = 0 en (v3, v3) = 1.

Met deze v2's wordt flu een orthonormale basis gemaakt. Eerst moeten
de v1 's worden getransformeerd, zodat de vectoren niet zelf-orthogonaal zijn.
Kies bijvoorbeeld de transformatie w1 = v1 — v3, w2 = v2 en w3 = V3. Een
kleine berekening laat zien, dat de w1's een orthogonale basis vormen. Als dit

niet bet geval was, zouden de w1's met het Gram-Schmidt proces orthogonaal
moeten worden gemaakt. Voor w1 geldt dat (w1, w1) = —1 is. Als Wi flU

wordt vermenigvuldigd met een t waarvoor geldt dat t2 = —1 is, ontstaat een
orthonormale basis. Lemma 11 zegt dat zo'n t besta.at in Fq met q 1 mod 4.

Laat e1, e2, e3 de orthonormale basis en

ft 0 0
(ei e2 e3) = (vi v2 v3) 0 1 0

\—t 0 1

zijn. Dan is v1 =
(it),

v2 = () en v3 = (8). Tot slot
A worden uitgerekend:

f—too\foi o\/t oo\ fo—to
A=(0 1 O(O 0 11(0 1 ol=(—t 0 1\i 0 i,/\o 0 o)\—t 01) o i ü
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Voor deze A E F3 geldt dat rang(A) = 2, A3 = 0 en q 1 mod 4 is.
Op dezelfde manier is het mogelijk om een nilpotente symmetrische n x n-

matrix van rang n — 1 te construeren. Merk op dat bij het normaliseren in
bet Gram-Schmidt proces wortels worden getrokken. Als deze wortels niet in Fq
zitten, kan over een licbaamsuitbreiding van graad 2 worden gerekend, aangezien
de wortels wel in deze lichaamsuitbreiding zitten.

7 Een muntenprobleem
Het block-Lanczos algoritme wil ik gebruiken voor een muntenprobleem. Dit
probleem is bekend onder de naarn 'Berts spel' en is goed te vertalen na.ar een
wiskundig model. In dit hoofdstuk wordt met behulp van munten uitgelegd hoe
'Berts spel' werkt. De modellering van dit spel is te vinden in hoofdstuk 8.

'Berts spel' is een puzzel die gespeeld wordt op een vierkant bord met
vlakken. Het a.antal vlakken op het bord kan variëren van veel tot weinig.
Op elk viak van het bord ligt een munt met de muntzijde naar boven. Munten
op aangrenzende vlakken zijn buren van elkaar. Een munt die aan de rand of in
een hoek ligt, heeft drie, respectievelijk twee buren. Dc overige munten hebben
vier buren. Door een munt aan te wijzen draaien deze en zijn buren om. Hoe
ziet het er uit als een munt wordt aangewezen? Hierbij moet, zoals gesteld,
onderscheid gemaakt worden tussen centrum-, rand- en hoekmunten. Omdat
de grafische weergave van kop en munt niet erg duidelijk is, worden de munten
vervangen door gekleurde vlakken. In mijn voorbeelden zal ik de munten een
zwarte en een witte zijde geven.

een centrummunt een randmunt een hoekmunt
' /

3 . ö O . i .. . 0 0 0 • 0
. 0 0. 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3

Het is de bedoeling dat alle munten met de kopzijde naar boven komen te
liggen. Dit dod wordt bereikt door een aantal munten aan te wijzen. Ook
munten die met de kopzijde na.ar boven liggen, mogen worden aangewezen. Dit
betekent dat munten ook weer van kop naar munt gedraaid kunnen worden.
Met andere woorden, door cen munt aan te wijzen en da.arna zijn buur draait
de eerste munt weer terug. Een centrummunt aanwijzen en daarna zijn buur
heeft het volgende resultaat:
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Figuur 4

Om een beetje gevoel te krijgen hoe alle munten elkaar bemnvloeden, kan je
het spel zeif een keer spelen. Dit kan bijvoorbeeld op een schaakbord, waar dan
64 munten op liggen. Door het grote aantal munten ben je voornamelijk bezig
met het omdraaien van munten. In dit geval is een computer erg makkelijk. De
munten aanwijzen is dan voldoende, de computer draait vervolgens de munten
om. Op internet zijn een aantal implementaties van de puzzel te vinden:
o http://odur.let.rug.nl/vannoord/bertspel/java.html
o http://b...hellema.tripod.com/puzzle.html

Op welke zijde een munt komt te liggen, is afhankelijk van het aantal keren
dat deze wordt omgedraaid. Wordt een munt een even aantal keren omgedraaid
dan blijft de munt op dezelfde zijde liggen. Hoe vaak een munt wordt omge-
draaid, wordt bepa.ald door het aantal keren dat de munt en zijn buren worden
aangewezen. Elke keer dat een van deze munten wordt aangewezen, draait de
munt om.

Hoe het geheel er uiteindelijk uit komt te zien, wordt dus bepaald door
welke munten worden aangewezen. Aangezien de zijde van een munt bepaald
wordt door het we! of niet aanwijzen van een a.antal munten, is de volgorde
van a.anwijzen niet van belang. Een oplossing kan dus gezien worden als een
bord met gemarkeerde munten, waarbij de gemarkeerde munten moeten worden
aangewezen.

8 Modellering
Een munt kan worden omgedraaid of onveranderd blijven. Of een munt uitein-
delijk is omgedraaid, wordt bepaald door het aantal keer dat deze wordt omge-
draaid. Per munt kan worden bijgehouden, hoe vaak hij is omgedraaid. Een
even aantal keren draaien is hetzelfde als flu! keer omdraaien en een oneven
aantal keren draaien is hetzelfde als één keer omdraaien. Het aantal keren dat
de munt wordt omgedraaid, is dus niet van belang, alleen of het een even of
oneven aantal keren is. Twee keer een oneven aantal keren draaien is hetze!fde
als een even aanta! keren draaien. Dus er ge!dt 1 + 1 = 0. Dit geldt ook voor
het lichaam F2.

Een n bij n bord met munten is ook te zien als een vierkante n x n-matrix
met coëfficiënten in F2. De verzameling van alle mogelijke configuraties komt
overeen met M(F2). Dit is een n2-dimensionale vectorruimte over 1F2. Een n bij
n bordkan dus ook worden gezien als een vector v met n2 coëfficiënten, oftewel
v E F . Het viak (i, i) op het bord komt flu overeen met Vi+n(j_l). Soms is
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het handig om v te zien als vierkante n x n-matrix. Voor de duidelijkheid wordt
dit aangegeven met een B• Oftewel, v E jZXfl en v• = Vi+n( J—1).

Bij een gegeven vector x E i2, die aangeeft welke munten worden aange-
wezen, hoort een vector b E I2, die aangeeft welke munten zijn omgedraaid.
Dit is te schrijven als Ax = b, waarbij de matrix A E 2 x 2 het omdraaien
vertegenwoordigt. In de matrix A staat op positie (i, i) alleen een 1 als de
vlakken i en j op het bord dezelfde of buren van elkaar zijn. Merk op dat A
symmetrisch is, aangezien 'buren' een symmetrische relatie is. Oftewel, A ziet
er als volgt uit:

DI 0••• 0 11 O...O
I•..•..•.. 1•..•..•..
o . •. •. o ,metD= o . •. ... o E'"

.........I0... 01 D 0 0 11
en I de n x n-identiteitsmatrix.

Het doel van 'Berts spel' is het aanwijzen van een aantal munten, zodat
alle munten van munt- naar kopzijde worden gedraaid. De vraag is flu welke
munten moeten worden aangewezen, oftewel vind een x zodat Ax = 1, waarbij
1 (1 i)t is. In het volgende hoofdstuk wordt bewezen, dat voor elke
n � 1 een x E 2

bestaat zodat Az 1 is.

9 Oplossingen van Ax = 1

9.1 Existentie
'Berts spel' heeft voor elke grootte een oplossing. Dit is op verschillende ma-
nieren te bewijzen. In [H] wordt een omslachtig bewijs gegeven. Het is echter
ook een bijzonder bewijs. Er wordt namelijk aangetoond dat B' c B, waarbij
B = Beeld(A) en B' het orthogonale complement van B ten opzichte van /3
is. Om deze inclusie ann te tonen wordt gebruik gemaakt van de specifieke vorm
van A. De inclusie geldt niet voor elke willeurige afbeelding. In dit hoofdstuk
wordt een eenvoudiger bewijs gegeven, dat bovendien algemener is.

Laat x, y E F vectoren en C F'1 een symmetrische matrix met enen op
de diagonaal zijn, oftewel Ct = C en C = 1 voor 1 i n. Dan gelden voor
/3 de volgende eigenschappen.

Eigenschap 1. fl(Cx, y) = fl(x, Cy).

Deze eigenschap geldt, aangezien C een symmetrische matrix is.

Eigenschap 2. De volgende afbeeldingen zijn lineair.

x '—* fl(x,1),
x '-+

x '-* fl(x,Cx).
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Het is duidelijk dat de eerste afbeelding lineair is, aangezien fi een bilineaire
afbeelding is. Voor de tweede afbeelding geldt 13(x + y, x + y) = fl(x, x) +
2/3(x,y)+fi(y,y) = f3(x,x)+13(y,y), waarmee is aangetoond dat deze afbeelding
lineair is. Met behuip van Eigenschap 1 geldt voor de derde afbeelding dezelde
redenering als voor de tweede. Hiermee is aangetoond dat de drie afbeeldingen
lineair zijn.

Eigenschap 3. fl(x, 1) fl(x, x) = $(x, Cx).

Aangezien deze afbeeldingen lineair zijn in x, is het voldoende om de gelijk-
heid ann te tonen voor de standa.ardbasis e1,. . . , e,. Merk op dat C = 1 is.
Nu is makkelijk te zien dat /3(e2, 1) = fl(e2, e) = fl(e1, Cej=1, waarmee de
gelijkheid is aangetoond.

Merk op dat fl(x, x) alleen over F2 lineair is. Aangezien fi(x, 1) lineair is,
geldt de gelijkheid ,8(x, 1) = fl(x, x) alleen als ook fl(x, x) lineair is. Het is dus
noodzakelijk eh voldoende om over F2 te rekenen.

Eigenschap 4. Als fl(x, y) = fi(x, x) is voor elke x dan is y = 1.

Deze afbeeldingen zijn lineair in x, dus het is voldoende om voor x de ba-
sisvectoren e1,. .. , e te nemen. Oftewel, neem aan dat /3(e2, y) = /3(e2, e) is
voor 1 i n. Hieruit volgt dat fl(e1, y) 1 is, oftwel y2 = 1 voor elke
1 <i <n. Met andere woorden, y = 1.

Met behuip van deze eigenschappen wordt de volgende stelling bewezen.

Stelling 3. Laat C E 1' een symmetrische matrix zijn en neem aan dat
C1,1 = 1 voor 1 i � n. Laat 1 = (1 i)t ]E zijn. Dan bestaat er een
vector z I, zodat Cz = 1 is.

Bewijs. Neem ann dat Cz = 1 is. Met behuip van Eigenschap 4 is dit te
schrijven als f3(Cz, x) = fl(x, x) V x E 1j. Door Eigenschap 1 en 3 toe te
passen, ontstaat de vergelijking fl(z, Cx) fl(x, Cx) V x F. Dit is ook te
schrijven als i9(z — x, Cx) = 0 V x E I. Met andere woorden, er geldt

Cz=1=fl(z—x,Cx)=O VxE.
In plants van te bewijzen dat er een z 1 besta.at, zodat Cz = 1, wordt
bewezen dat er een z bestaat, zodat fl(z — x, Cx) = 0 is voor elke x

Aangezien fl(z, Cx) en fl(x, Cx) lineair in x zijn, is (z — x, Cx) ook lineair
in x. Het is dus voldoende om een z I te vinden, zodat fl(z — x, Cx) = 0 is
voor een basis van I.

Als C inverteerbaar is, is het duidelijk dat er een z bestaat, zodat Cz = 1

is. Neem aan dat C niet mverteerbaar is, dan heeft C een kern die groter is
dan {0}. Laat Vm+1,.. . , v, een basis voor Ker(C) zijn en la.at de vectoren
Vi,.. . , 7m een aanvulling van de kern zijn, zodat vi,. .. , v, een basis is voor
Er moet flu een z worden gevonden, zodat fi(z — v, Ct'2) = 0 is voor 1 <i n.
Aangezien Cv2 = 0 is voor m + 1 i n, is het voldoende om een z te vinden,
zodat fl(z — V2,CVI) = 0 is voor 1 � i m. Oftewel, er moet een z worden
gevonden, zodat f3(z, Cv2) = fl(v1, CVi), voor 1 <i < m.

Schrijf Cv1 = (a1,i ... aj,n)t en z = (z1 z)t, dan is fl(z,Ct'1) =
ztCv = a2,1z1 + + De vergelijkingen fl(z, Cv1) = fl(v1, Ct'1), voor
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1 <i <m, kunnen hiermee worden geschreven als

a1,1z1 + + ai,z = 13(vi,Cvi),

am,lzl + + am,nzn = /3(Vm,CVm).

Dit is ook te schrijven als matrixvergelijking Az = c, waarbij A1,, = a,3 en
Cj = /3(v2,Cv1) is, voor 1 i <men 1 � j n. Merk op dat een z die voldoet
aan Az = c, een oplossing is van Cz = 1. Merk ook op dat A een m x n-matrix
is, met m < n. Het volgende lemma Iaat zien dat de vectoren Cv1,.. . , Cv,
onafhakelijk zijn. Aangezien deze vectoren de rijen van A zijn, is Rang(A) = m.

Lemma 12. De vectoren Cv1,. . . , CVm zijn onafhankelijk.

Bewij3. Als er een relatie tussen de Cv1 's bestaat, dar_is dit te schrijven als
>I A2Cv1 = 0, voor zekere As's. Dit is hetzelfde als C>1 Av1 = 0, oftewel
E A2v2 Ker(C). Aangezien de kern wordt opgespannen door vm+l, .. . , Vn,
kan E Av1 = 0 als volgt worden geschreven:

>AiVi=
1=1 i=m+1

voor zekere s's. De v2's vormen een basis voor 1I en zijn dus onafhankelijk.
Hieruit volgt dat alle A1 's en pi 's gelijk zijn aan nul. Dit betekent dat de vectoren
Cv1,.. . , Ct onafhankelijk zijn. 0

De vergelijking Az = c is een inhomogene vergelijking. Door het rechter lid
met een nieuwe variabele zo te vermenigvuldigen, ontstaat de vergelijking Az =
zoc. Deze vergelijking is als volgt als een homogene vergelijking te schrijven:

ZO 0(_ci a1,1 •• ai,
Zi

Cm am,! am,n
Zn

Noem bovenstaande matrix A en definieer i = (zo z1 .•. z)t. Als voor een
oplossing geldt, dat zo 0 is, dan voldoet z'z aan de vergelijking Az = c.
Oftewel, dan bestaat er een Z, zodat Cz = 1. De vraag is flu of er een oplossing

bestaat met ZO 0.
Om bier antwoord op te geven wordt het aantal oplossingen, met zo wile-

keurig, vergeleken met het aantal oplossingen, met z0 = 0. Orn te zien hoeveel
oplossingen er bestaan, met z0 willekeurig, wordt de matrix A bekeken.

Als er een relatie bestaat tussen de rijen van A, dan geldt deze relatie ook
voor de rijen van A. De rijen van A zijn onafhankelijk, waaruit volgt dat
Rang(A) = m is. Op dezelfde manier is aan te tonen dat (1 0 ••• 0) on-
afhankelijk is van de rijen van A. Aangezien Rang(A) + dim(Ker(A)) = n + 1
is, is de dimensie van de oplossingsruimte van de vergelijking = 0 gelijk aan
n +1— m.
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Om te zien hoeveel oplossingen er bestaan met zo = 0, wordt het stelsel
vergelijkingen uitgebreid met de vergelijking zo = 0. Met andere woorden,
bekijk de vergelijking

—c1 a1,1 zo 0

• ZiO
Cm am,1 am,n
1 0 •.. 0 Zn 0

Zoals eerder is aangetoond, zijn de rijen van deze matrix onafhankelijk, oftewel
de rang is m + 1. Dit betekent dat de dimensie van de oplossingsruimte, met
zç = 0, gelijk is aan (n + 1) — (m + 1) = n — m. Aangezien dit kleiner is dan
de dirnensie van de oplossingsruimte met ZO willekeurig, bestaan er oplossingen
van Ai = 0 met ZO 0. Hiermee is aangetoond, dat er een z bestaat, zodat
Cz=1. 0

Aangezien An symmetrisch is en enen op de diagonaal heeft, is deze stelling
ook van toepassing op A. Met andere woorden, er bestaat een x E IE , zodat
Ax=1.

9.2 Aantal oplossingen
Het is nu bekend dat er een x bestaat, zodat Ax = 1. De verzameling van alle
oplossingen is flu x + Ker(A). Met andere woorden, het aantal oplossingen is
even groot als het aantal elementen in de kern. Nu bepaalt dim(Ker(A)) het
a.antal oplossingen, want elke basisvector van Ker(A) kan we! of niet worden
meegenomen in de oplossing. Het aantal oplossingen is dus 2dsm(Ker(A))•

Hoewel over dim(Ker(A)) niet veel is te zeggen, is het erg praktisch om
te weten dat er 2djm(K(A,,)) oplossingen zijn. Om enig inzicht te krijgen in
het aantal oplossingen bij verschillende afmetingen kan de computer worden
gebruikt. In plants van alle oplossingen nit te rekenen, wat veel tijd kost, is het
voldoende om de dimensie van de kern uit te rekenen. De dimensie van de kern
voor verschillende waarden van n staat in de volgende tabel.

n dim n dim n dim n dim n dim
1 0 11 6 21 0 31 0 41 2
2 0 12 0 22 0 32 20 42 0
3 0 13 0 23 14 33 16 43 0
4 4 14 4 24 4 34 4 44 4
5 2 15 0 25 0 35 6 45 0
6 0 16 8 26 0 36 0 46 0
7 0 17 2 27 0 37 0 47 30
8 0 18 0 28 0 38 0 48 0
9 8 19 16 29 10 39 32 49 8
10 0 20 0 30 20 40 0 50 8

Tabel 1

Hoewel op het eerste gezicht geen regelmaat is te zien, lijkt er toch regelmaat
in te zitten. Bijvoorbeeld, voor n = 5. 2k — 1 is dim(Ker(An)) = 2k+2• Deze
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regelmaat is niet bewezen, maar kiopt we! voor n 1000. In [H] is een complete
tabel met de vermoedelijke regelmaat te vinden.

Tot nu toe kan er dus weinig worden aangetoond over de dimensie van de
kern. We! kan het volgende verband worden aangetoond tussen de dimensies
van de kern van de afmetingen n en kn + k — 1, voor zekere n � 1 en k � 1.

Bewering 9. Voor k � 1 is dim(Ker(Akfl÷k_l)) � dim(Ker(A)).

Bewijs. Neem een willekeurige vector w E Ker(A) en beschouw de n x n-
matrix wB. Laat w6" de horizontale en w' de verticale spiegeling van
zijn, oftewel wj& = en wJ = w1_3. Op dezelfde manier wordt
w6'" gedefinieerd: w' = w1_2,.1.1_3. Definieer de vector ii), zodat deze
als matrix (voor k oneven) ads volgt wordt geschreven:

wB 0 wBI 0 ...
0 () 0 0... 0

wB 0 0 ...
0 0 0 0 ... 0

wBOwBvO...wB
Als k even is, moeten de w6 's in de laatste kolom verticaal en in de laatste nj
horizontaal worden gespiegeld. In elke nj en kolom staat k keer de (gespiegelde)
matrix wB en k—i keer een nul. Met andere woorden, iiB is een kn+k— 1 x kn+
k — 1-matrix. De matrix die voor de vector ti' het omdraaien vertegenwoordigt,
is Akfl+k_1. Aangezien w E Ker(A) is, zijn de w6 's na aanwijzen nul. De
nullen veranderen bij het aanwijzen niet vanwege de symmetrie. Oftewel, hi zit
in de kern van Akfl+k_1. Hiermee is aangetoond, dat Ker(Akfl+k_l) minstens
evenveel e!ementen bevat ads Ker(A). 0

10 Block-Lanczos en het muntenprobleem
10.1 Het paar {A, 1}
Nu bekend is dat 'Berts spel' voor elke grootte een oplossing heeft, kan naar
een oplossing worden gezocht. Als het paar {A, 1) niet-gedegenereerd is, kan
met het block-Lanczos algoritme een oplossing worden gevonden. In het andere
geval kan naar een vector d worden gezocht, zodat het paar {A, 1— Ad} niet-
gedegenereerd is. Als zo'n d bestaat en Ax = 1 — And, dan is A(x + d) = 1,
waarmee een oplossing voor 'Berts spel' is gevonden.

Eerst wordt gekeken of het paar {A, 1} niet-gedegenereerd is. Als n =
1 is, is de vergelijking Ax = 1 dezelfde ads x = 1. Voor 0 v, w F2
geldt /3A(V, w) = vw 0. Dit betekent dat het paar {A1, 1) = {1, i} niet-
gedegenereerd is. In de rest van dit hoofdstuk wordt aangenomen, dat n � 2
is.

Beschouw (1, Aol, .. . , Ai), de Krylov-ruimte die hoort bij de vector 1.
Om meer te kunnen zeggen over de vectoren 1, A,l,.. . , A1 is het handig
om deze vectoren ads n x n-matrices te zien, zoals beschreven in hoofdstuk 8.
Oftewel bekijk de n x n-matrices (A1)B voor 0 <i <m.
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Lemma 13. De li x n-matrix (A1)B, voor i 0, heeft enen op de diagonaal
en is symmetrisch.

Bewijs. Dit lemma wordt bewezen met inductie na.ar i. Het is duidelijk, dat het
lemma geldt voor i 0, namelijk

fl •.. 1

1B1:
1

Neem aan dat de n x n-matrix (A1)B enen op de diagonaal heeft en sym-
metrisch is. Nu moet worden aangetoond, dat (Ar' i)B enen op de diagonaal
heeft en symmetrisch is. Bekijk (A1)B als bord met gemarkeerde munten, dan
is (Ar' i)B het resultaat na het aanwijzen van de gemarkeerde munten. Schrijf
(A1)B als volgt:

1 a1,2

(A1)6 =

1

Het is flu makkelijk te zien, dat ook (Ar' i)B symmetrisch is. Dc coëfficiënten
op de diagona.al van (Ar' 1)B zijn 2a3...1,3 + a3,3 +2a1,31 = 1, oftewel (Ar' i)B
heeft enen op de diagonaal. Hiermee is bet lemma bewezen. 0
Lemma 14. Voor i � 0 geldt A(1,A1) = n mod 2.

Bewijs. Er geldt /3A(1,A1) =fl(1,A'1) = 1t(A1) = E. 11(A'1) =
(Ar' 1),. Dit is bet aantal enen in A' 1 (mod 2). Aangezien de n x n-

matrix (Ar' i)B symmetrisch is, vallen in bovenstaande som de coëfficiënten
boven de diagonaal weg tegen de coëfficiënten onder de diagonaal. Op de dia-
gonaal staari enen, waaruit volgt dat 8A(l, A1) = n mod 2. 0

Met Lemma 14 is het eenvoudig om de volgende stelling te bewijzen.

Stelling 4. Het paar {A, 1} is gedegenereerd voor n 2.

Bewijs. Maak onderscheid tussen n even en oneven en neem de volgende vector
e 0 in de Krylov-ruimte K:

_f 1 alsnevenis,
e

— 1 + A1 als n oneven is.

Neem een vector 0 u E K. Deze u is te schrijven als u = E0 a1A1 voor
zekere a E F2. Hiermee is flA(u, 1) als volgt te scbrijven:

flA(u1)=fiA(aiA11)

Merk op dat fiA(U, A1) = flA(Anu, 1) = O a3 n mod 2. Het is flu makke-
lijk te zien, dat PA(u, e) = 0 is, voor zowel n even als n oneven. Aangezien
flA(tL, e) = 0 is voor elke 0 u K, is f3A, beperkt tot K, ontaard. Oftewel bet
paar {A, 1} is gedegenereerd. 0
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10.2 Verschuiven
Het is dus niet mogelijk om met het block-Lanczos algoritme een oplossing van
de vergelijking Ax 1 uit te rekenen. Er kan flu gekeken worden of het
probleem kan worden opgelost met een verschuiving d. Dit betekent dat er
moet worden gezocht naar een d zodat het paar {A, 1 — Ad} niet-
gedegenereerd is. Als zo'n d besta.at en y voldoet aan Ay = 1 — And, dan is
y + d een oplossing van de vergelijking Ax = 1.

Stelling 5. Er bestaat een verschuiving d, zodat met het block-Lanczos algo-
ntme een oplossing van de vergelijking Ax = 1 kan worden gevonden.

Bewijs. Eerst wordt gekeken of er niet-gedegenereerde vectoren bestaan. Om
hier jets over te zeggen, wordt de vector v E F bekeken, die er als n x n-matrix
als volgt uitziet: .10 •..0

vB= 0

0... 01
Dc coëfficiënten direct onder en boven de diagonaa! zijn v._1 en v11, voor
2 < i <n. Aangezien ze naast de enen op de diagonaal staan, is (Av)._1
(Av)1, = 0+1+0+1+0 = 0. De overige coëfficiënten hebben slechts nullen
naast zich staan, oftewe! (Av),. = v3, voor j $ ± 1. Met andere woorden,
(Av)6 = v. De Krylov-ruimte, die hoort bij de vector v, is dus K = (v).

Voor de vector v geldt, dat flA(v, v) = n mod 2. Dit betekent, dat het paar
{A, v} niet-gedegenereerd is, als n oneven is. Als n even is, is het paar {A, v}
we! gedegenereerd. Bekijk het volgende voorbeeld om te zien, dat voor n is even
filet zomaar een niet-gedegenereerde vector kan worden gevonden.

Voorbeeld. Neem n 2. De matrix die hier bij hoort, is

/1 1 1 0
Ii 1 0 1A2=11

0
\0 i i i

Merk op dat A = 1, oftewel A2 is inverteerbaar. Kies een willekeurig vector
w 0 in :

fa\
lbw=I
IC

De Krylov-ruimte K wordt opgespannen door w en A2w. Als w = A2w is, dan
is w = (a b b a)t, voor zekere a en b. In dit geval is /3A(w, w) = 0.

Als w en A2w onafhankelijk zijn, is met een korte berekening aan te tonen,
dat jôA(w, w) = flA(w, A2w) = 13A(A2w, A2w) = a2 + b2 + c2 + &. Het is flu

eenvoudig te zien, dat (A2 + 1)w in de kern van flA zit. Dit betekent dat de
paring A, beperkt tot K, in beide geval!en ontaard is. Met andere woorden,
het pa.ar {A2, w} is gedegenereerd voor e!ke w E F.
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Voor het geval dat n even is, wordt de matrix A e X een beetje
aangepast. Definieer, voor n even, de matrix A e +1 X n2+1 als volgt

A_(A 0
1

De vergelijking A± = kan ook als volgt worden geschreven:

(A 0'\(x'_(y'0 1)x)y)'
met x, y E en x0, Yo E F2. Merk op dat, als voldoet aan = , dan is
xo = yo en Ax = y. Met andere woorden, deze kleine aanpassing verandert de
oorspronkelijke vereijking niet.

Neem nu v E ? , zoals eerder gedefinieerd, zodat

10 —.0

0—. 01
en definieer de vector i3 = (fl E

2
Aangezien Av = v is, is Ai3 = i. Er is aangetoond, dat 13A(V, v) = n mod 2

is. Het is flu makkelijk te zien dat flA(t3, i3) = n + 1 mod 2 is. Dit betekent dat,
voor n even, bet paar {A, i) niet-gedegenereerd is.

Voor elke n bestaat er dus een niet-gedegenereerd paar. Voor n oneven is
dit bet paar {A, v} en voor n even bet paar {A, i}. Met bet block-Lanczos
algoritme is nu een oplossing uit te rekenen van de vergelijking Ay = v, res-
pectievelijk Ay = i7.

In boofdstuk 9 is bewezen dat er een x bestaat, zodat Ax 1. Dit betekent
dat er ook een x bestaat, zodat Ax = 1. In bet laatste geval is 1 natuurlijk
de vector (1 i)t E ] '. Definieer voor het gemak het paar {A, v} als
volgt:

'A — f {A,, v} als n oneven is,1 V11 {A,,3} aisnevenis.
Scbrijf d = x — y, dan is v = Ày Ax — Ad = 1 — Ad. Aangezien het paar
{A, v} = {A, 1 —Ad} niet-gedegenereerd is, kan met bet block-Lanczos algoritme
een oplossing y worden uitgerekend van de vergelijking Ày = 1—Ad. Nu is y + d
een oplossing van Ax = 1. Hiermee is de stelling bewezen. 0

Het is a.annemelijk dat de vector v niet de enige niet-gedegenereerde vector is.
Dit betekent dat er waarschijnlijk meerdere geschikte verscbuivingen bestaan.
De volgende tabel laat zien boe groot de kans is, dat een willekeurig gekozen
verschuiving een geschikte verschuiving is.

n 2 3 4
aantal geschikte verschuivmgen 3 5 255

totaal aantal verschuivingen 15 511 65535
percentage geschikte verschuivingen 20% 1.0% 0.4%

Tabel 2
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Voor n = 2,.. . , 4 is de kans, dat een willekeurige verschuiving geschikt is,
klein. Vermoedelijk is de kans voor n > 4 ook klein. Met andere woorden,
er bestaat een geschikte verschuiving, maar deze is in de praktijk moeilijk te
vinden.

11 Conclusies
Het Lanczos algoritme is ontwikkeld om een oplossing van de matrixvergelijking
Ax = b te vinden. In eerste instantie werd het gebruikt in een numerieke
context. Het algoritme is echter ook toepasbaar over eindige lichamen.

Het Lanczos algoritme vindt geen oplossing als onderweg door nul wordt
gedeeld. Het block-Lanczos algoritme, een verbeterde versie van het Lanczos
algoritme, 'kijkt vooruit' om dit probleem te verhelpen. Als het pa.ar {A, b}
niet-gedegenereerd is, vindt het block-Lanczos algoritme een oplossing van de
vergelijking Ax = b. Als deze vergelijking geen oplossing heeft, is het paar
{A, b} gedegenereerd. In de appendix zijn implementaties van deze algoritmes
te vinden.

Als het paar {A, b} we! een oplossing heeft, maar gedegenereerd is, kan
gezocht worden naar een verschuiving d, zodat bet paar {A, b — Ad} niet-
gedegenereerd is. Met het block-Lanczos algoritme kan dan een oplossing y
van de vergelijking Ay = b — Ad worden uitgerekend. Nu is y + d een oplossing
van Ax = b.

Het muntenprobleem met de naam 'Berts spel' kan goed worden gemo-
delleerd als matrixvergelijking over F2. Het doe! van 'Berts spel' is het om-
draaien van alle munten. Dit komt overeen met het op!ossen van de vergelijking
Ax = 1. Het paar {A, 1) is gedegenereerd voor e!ke n 2. Dit betekent dat
b!ock-Lanczos niet direct op de vergelijking Ax = 1 kan worden toegepast. Er
besta.at echter we! een verschuiving d, zodat het a!goritme een oplossing y van
de vergelijking Ay = 1 — Ad kan uitrekenen. Nu is y + d een oplossing van de
vergelijking Ax = 1.
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Appendix
De volgende functies zijn geschreven in Mathematica. Hoewel met Mathema-
tica moeilijk over uitbreidingen van F,, is te rekenen, is lineaire algebra in dit
programma zeer overzichtelijk. Zo wordt het product van een matrix A en een
vector b geschreven als A. b. De paring 13(x, y) = xy kan worden geschreven als
x . y.

De functies pLanczos en pblockLanczos rekenen over het Iichaam F,,. De
functie Mod Cx ,p] geeft de waarde van x mod p. Deze functie werkt standaard
alleen voor getallen. Na het geven van het volgende commando is Mod ook
toepasbaar op matrices en vectoren.

SetAttributes [Mod,Listable]

Eerst wordt de implementatie van het standaard Lanczos algoritme gegeven.
De functie pLanczos heeft als invoer een matrix A, een vector ben een priemgetal
p. Verondersteld wordt, dat de matrix A symmetrisch is. Als er onderweg niet
door nul wordt gedeeld, is de uitvoer van deze functie een oplossing x van de
vergelijking Ax = b mod p. Als het algoritme geen oplossing kan uitrekenen,
geeft de functie de melding 'Failure'.

Op pagina 4 is te zien dat slechts w en w1_1 worden gebruikt om wi
uit te rekenen. De waarden van w en w2_1 staan in de variabelen v2 en vi.
De vectoren A. vi en A. w2 worden een paar keer gebruikt en worden daarom
opgeslagen in Awl en Av2. De waarde van flA(w,,w1) staat in t2. De inverse
hiervan moet worden uitgerekend met PoverMod en wordt opgeslagen in t2i.

pLanczos[At_, bt_, p_] : Module[
{vl, v2, Awl, Aw2, t2, tli, t2i, x,

A = Mod[At, p1,

b = Mod(bt, p1

},

If [b == 0 b, Return [b]];

x = 0;

(* Om direct vergelijking (5) te kunnen toepassen,
(* worden vi, Awl en tii als volgt geinitialiseerd.

vi = 0 b;

Awl = 0 b;

tii = 1;

v2 = b;
Av2 = Mod[A.v2, p];

t2 = Mod[w2. Aw2, p1;
While[t2 != 0,

t2i = PowerMod[t2, —1, p1;

x = ModEx + (b.v2 t2i) v2, p];

vi = Mod[Av2 - (Av2.Av2 t2i) v2 - (Av2.Avi tli) vi, p1;
Awl = Mod[A.wi, p1;

t2 = Mod[wi.Avi, p];
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(* In vi staat nu 'w[i+1]'. Door in gedachten 'i' met *)

(* 1 te verhogen en vi en w2 om te wisselen, staan in *)

(* u2 en vi veer 'w[i]', respectievelijk 'vu—i)'. *)

{vl, v2} = {v2, vi};

{Awi, Av2} = {Aw2, Avi};

tli = t2i;

(* Als w2=O is, is x een oplossing van de vergelijking Ax=b. *)

(* In het andere geval is w2 een zeif-orthogonale vector. *)

If [w2 = 0 b, Return[x], Print ["Failure"]; Return[]];

]; (* pLanczos *)

In bet block-Lanczos algoritme worden naast vk en VL_1 ook de waarden van
A'Vk bewaard. Deze waarden staan in de variabelen v2, vi en V. De sommatie
in Stap 1 is vervangen door de variabele td (totale dimensie). In de initialisatie
is k dus vervangen door td. De waarde van ak staat in a2, de inverse hiervan
staat in a2i. Verder is de initialisatie dezelfde als op pagina 11.

De waarden Atvk worden in Stap 1 opgeslagen in V. Aan deze lijst wordt
steeds A4vk toegevoegd, in plaats van Avk, aangezien deze waarde bij de
berekening van flA(vk, Atvk) wordt gebruikt. De rest van de implementatie
komt overeen met het gegeven algoritme.

De uitvoer van pblockLanczos is een oplossing x van de vergelijking Ax =
b mod p, als bet paar {A, b} niet-gedegenereerd is. Als dit paar we! gede-
genereerd is, kan het algoritme geen oplossing vinden en geeft de melding 'Fail-
ure'.

pblockLanczos[At_, bt_, p_] : ModuleC
{vi, v2, td, a2, a2i, V, i, r, x, w, Au, g,

A = Mod[At, p],
b = Mod[bt, p]

},
If[b == 0 b, Return[b]];

('I' Initialisatie *)
a2i = 1;
vi = 0;
v2 = b;
td = 0;
x = 0;

While[v2 ! 0 v2,

(* Stap 1 *)

V = {v2, Mod[A.v2, p]};
r = 1;
a2 = i]], pJ;
While[(a2 == 0) && (r < Length[b] - td),

AppendTo [V, ModEA. V 1]], p]];
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a2 = 1]], p);

If Er > Length[b] — td, Print ["Failure"]; Return[]];
td = td + r;

(* Stap 2 *)
vi = 1]] — (a2 a2i) vi, p];

a2i = PowerMod[a2, -1, p];

w = v2;
For[i = 1, i < r — 1, i++,

Aw = Mod[A.w, p];

g = Mod[Aw.vi, p];

x = Mod[x + (w . b a2i) VEEr - I + 1]], p];

w = Mod lAw - (g a2i) v2, p];

vi = Modivi — (g a2i) I + i)], p];
:1;

x = Mod[x + (w.b a2i) v2, p];

vi = Mod[vi - (w.A.vl a2i) v2, p];

(* Net als bij pLanczos, moeten ook hier de *)

(* waarden van vi en v2 worden omgedraaid. *)

{vi, v2} = {v2, vi};

Return lx];

]; (* pblockLanczos *)

Tabel 2 laat zien dat, voor de matrix A, de meeste vectoren gedegenereerd
zijn. Om te zien hoe groot de kans ongeveer is, dat een willekeurig paar {A, b}
gedegenereerd is, kan een steekproef worden genomen.

In het volgende voorbeeld worden 1000 matrixvergelijkingen gecreeerd. Ver-
volgens wordt geprobeerd om met het block-Lanczos algoritme oplossingen van
deze vergelijkingen uit te rekenen.

For[k=i, k<=i000, k++,

(* p is een willekeurig priemgetal tussen 2 en 54i

p=PrimelRandom[Integer, {i, iOO}]];

(* n is een willekeurige afmeting tussen 2 en iO

n=Randomllnteger, {2,iO}];

(* A is een willekeurige syznmetrische matrix (mod p) *)

A=Table[0, {i,1,n}, {j,i,n}];

For[ii, i<=n, i++,
For[ji, j<=n, j++,

{0, p-i}];
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(* b is een willekeurige vector (mod p)

b=Table[Random[Integer,{0,p-1}], {i , 1 ,n}]

x=pblockLanczos [A,b,p];

If[xNull, AppendTo[L, {p,n}]);

:1;

Als het paar {A, b} gedegenereerd is, worden p en n opgeslagen in de lijst L.
De lijst die ik kreeg, heb ik gesorteerd:

p n
2 2
2 4
2 5
2 7
2 10
3 3
3 6
3 8
3 8
3 9
3 9
7 6

11 8
13 5
23 5
29 8
41 2
43 7
53 8
283 2

Tabel 3

Van de 1000 paren zijn er slechts 20 gedegenereerd. Wat opvalt is, dat het
aantal gedegenereerde paren relatief groot is, als p klein is. In het algemeen
is het block-Lanczos algoritme dus goed te gebruiken voor het oplossen van de
matrixvergelijking Ax = b over F,,, waarbij A symmetrisch en p niet al te klein
is.
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