
Samenvatting

Mobiele telefoons, laptops, digitale camera’s en draagbare mp3-spelers zijn niet
meer weg te denken uit de huidige samenleving, net zo min als het verlangen naar
kleinere en snellere uitvoeringen ervan met steeds meer mogelijkheden. Gebouwen,
bruggen en vliegtuigen worden juist steeds groter. Aan de productie van deze
apparaten en constructies gaat vaak een proces van ontwerp, simulatie en analyse
vooraf. Simulatie met wiskundige modellen van het eigenlijke systeem kan inzicht
geven in het gedrag van het systeem en heeft het voordeel dat het goedkoop en
veilig is. De resultaten van de simulatie kunnen gebruikt worden om te controleren
of het ontwerp voldoet aan de specificaties en om het ontwerp aan te passen waar
nodig.

Als gevolg van de groeiende vraag naar steeds kleinere componenten met meer
functionaliteit, zoals computer chips, en steeds grotere constructies zoals vlieg-
tuigen, zijn er grotere, ingewikkelde wiskundige modellen nodig om te kunnen
voldoen aan de eisen aan nauwkeurigheid en detail. Alhoewel computers steeds
sneller worden, is directe simulatie van de modellen vaak niet mogelijk omdat de
complexiteit van de algoritmes kwadratisch of zelfs kubisch groeit met het aantal
vrijheidsgraden (bijvoorbeeld het aantal transistoren op een chip) in het reken-
model. Noodzakelijk zijn daarom modellen van sterk gereduceerde orde, die het
gedrag van het oorspronkelijke model benaderen en de dominante eigenschappen
behouden. Een voorbeeld van een dominante eigenschap is de resonantiefrequentie:
voor een constructie als een brug is dit de frequentie waarop de brug de voorkeur
heeft te trillen, voor een elektrische component als een versterker is dit de frequentie
van signalen die versterkt worden.

Men kan model orde reductie zien als een toepassing van Ockhams scheermes.
William of Ockham, een middeleeuwse filosoof, stelde dat er in de verklaring van
een verschijnsel zo weinig mogelijk aannamen gemaakt moeten worden, en dat de
voorkeur uitgaat naar de eenvoudigste verklaring. In model orde reductie wordt
Ockhams scheermes gebruikt om de niet-dominante eigenschappen “af te scheren”,
om zo tot een kleiner (eenvoudiger) model te komen. Zoals beschreven in dit proef-
schrift, kan men hetzelfde doel bereiken door juist de dominante eigenschappen te
berekenen.

In dit proefschrift worden methoden gepresenteerd die dominante eigenschap-
pen van grootschalige systemen berekenen. In alle gevallen betreft het hier grote
eigenwaardeproblemen waarbij slechts enkele specifieke eigenwaarden van belang
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zijn. In stabiliteitsanalyse van dynamische systemen zijn de meest rechtse eigen-
waarden de dominante eigenwaarden. Voor een algemeen lineair dynamisch sys-
teem zijn de dominante eigenwaarden de polen die het meest bijdragen aan de
bijbehorende overdrachtsfunctie.

In Hoofdstuk 2 wordt het convergentiegedrag van het Dominante Polen Algo-
rithme (DPA) onderzocht en vergeleken met het convergentiegedrag van Rayleigh
Quotient Iteratie (RQI). Deze algoritmes kunnen beschouwd worden als Newton-
methoden voor de berekening van nulpunten (in dit geval eigenwaarden) van niet-
lineaire vergelijkingen. Beide algoritmes werken iedere iteratie met een nieuwe
schatting voor de eigenwaarde, maar waar RQI iedere iteratie het rechterlid van
de lineare vergelijkingen bijwerkt, houdt DPA deze constant. Juist het constant
houden van het rechterlid zorgt ervoor dat DPA meer dan RQI de neiging heeft
om te convergeren naar eigenwaarden waarvan de bijbehorende eigenvectoren een
kleine hoek met het rechterlid maken. Dit constant houden zorgt er wel voor dat
DPA kwadratische convergentie heeft in de nabijheid van een oplossing, tegen ku-
bische voor RQI, maar in de praktijk kost dit slechts één of twee extra iteraties.
Vanwege het typische convergentiegedrag is DPA een zeer effectieve methode voor
het uitrekenen van dominante polen van grootschalige overdrachtsfuncties.

In Hoofdstuk 3 wordt DPA uitgebreid met deelruimte versnelling en deflatie
om de globale convergentie te verbeteren en meerdere polen te kunnen bereke-
nen, zonder al eerder gevonden polen opnieuw te berekenen. Deflatie kan efficiënt
gedaan worden vanwege het feit dat DPA werkt met vaste rechterleden. Onder
zekere voorwaarden is deelruimte versneld DPA equivalent met tweezijdig Jacobi-
Davidson, en als het niet haalbaar is om de lineaire systemen exact op te lossen,
dan kan niet-exact tweezijdig Jacobi-Davidson gebruikt worden om de dominante
polen te berekenen. De dominante polen en bijbehorende eigenvectoren kunnen
ook gebruikt worden om modellen van gereduceerde orde te construeren en om
Krylov-deelruimtemethoden te verbeteren.

In Hoofdstuk 4–6 worden varianten van DPA gepresenteerd. In Hoofdstuk 4
wordt DPA uitgebreid tot een algoritme voor de berekening van dominante polen
van overdrachtsfuncties met meerdere inputs en outputs. Hoofdstuk 5 laat zien hoe
DPA gebruikt kan worden om de dominante nulpunten van overdrachtsfuncties te
berekenen. Een variant voor de berekening van dominante polen van overdrachts-
functies van tweede orde dynamische systemen wordt beschreven in Hoofdstuk 6.

Hoofdstuk 7 behandelt de problemen die kunnen onstaan bij het berekenen
van eigenwaarden van matrixparen met een singuliere matrix. Als gevolg van
de singulariteit van een van de matrices zijn er oneindige eigenwaarden en deze
hebben geen fysische betekenis. De berekening van de interessante grootste eigen-
waarden wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van deze oneindige eigenwaarden.
Standaard Arnoldi- en Jacobi-Davidson-methoden voor dit soort gegeneraliseerde
eigenwaardeproblemen kunnen benaderingen voor oneindige eigenwaarden inter-
preteren als benaderingen van eindige eigenwaarden. In dit hoofdstuk worden di-
verse strategieën en technieken gepresenteerd die deze problemen voorkomen.

In Hoofstuk 8 wordt een variant van Jacobi-Davidson QZ besproken die werkt
met reëele zoekruimtes, wat leidt tot lagere kosten en snellere convergentie.




