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Iteracyjne poprawianie z relaksacją dla równań macierzowych

W referacie zostaną omówione wyniki badań metody iteracyjnego poprawiania
z relaksacją (IR(ω)) zastosowanej do rozwiązywania układów równań liniowych, rów-
nań macierzowych postaci AX = B i równania Sylvestera AX −XB = C.

Dla układów równań liniowych iteracyjne poprawianie z relaksacją przebiega we-
dług poniższego schematu. Dany jest parametr ω > 0. Niech x0 będzie rozwiązaniem
otrzymanym przy użyciu algorytmu S.

Dla k = 0, 1, . . .

• oblicz rk = b−Axk,
• rozwiąż Apk = rk dla pk algorytmem S,
• uaktualnij xk+1 = xk + ω pk.

Dla ustalonego ω > 0 jest to metoda stacjonarna i zachodzi pk = A
−1rk = x∗−xk,

więc xk+1−x∗ = (1−ω)(xk−x∗), k = 0, 1, . . ., gdzie x∗ jest dokładnym rozwiązaniem
Ax = b. Ciąg {xk} jest zbieżny dla ustalonego x0 wtedy i tylko wtedy gdy 0 < ω < 2.
Dla ω = 1 jest to klasyczne iteracyjne poprawianie (metoda iteracyjnego poprawiania
Wilkinsona). Wówczas x1 = x

∗, po jednym kroku otrzymujemy dokładne rozwiązanie
x∗ układu Ax = b.

Algorytm IR(ω) był analizowany w pracy [2] przy założeniu, że do obliczania
wektorów reszt rk używa się zwiększonej precyzji obliczeń. X. Wu i Z. Wang jako
algorytm S rozważali jedynie metodę eliminacji Gaussa.

W referacie przedstawione zostaną wyniki analizy algorytmu IR(ω), będące uogól-
nieniem wyników z pracy [1]. Omówione zostaną też wyniki testów numerycznych
wpływu parametru ω na własności metody IR(ω), przy założeniu, że wszystkie obli-
czenia prowadzone są z tą samą precyzją.
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