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Zastosowanie aproksymacji Padégo

do wyznaczania funkcji macierzowych

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie algorytmami obliczania funkcji
macierzowych i ich zastosowaniami (zob. [3]). W referacie zajmujemy się iteracyj-
nymi metodami wyznaczania macierzowych funkcji signum i sector.

Dla naturalnej liczby p i nieosobliwej macierzy A ∈ C
n×n, która nie ma war-

tości własnych z argumentami (2k + 1)π/p dla k = 0, 1, . . . , p − 1, macierzowa
funkcja sector może być określona w następujący sposób: sectp(A) = A(Ap)−1/p,
gdzie X1/p oznacza p-ty pierwiastek główny macierzy X (zob. [3]). Dla p = 2
funkcja sector jest funkcją sign.

Rozważane przez nas iteracyjne metody wyznaczania funkcji sign i sector ba-
zują na aproksymacji Padégo pewnych funkcji hipergeometrycznych (zob. [5], [6]).
W [1] i [2] badaliśmy własności tych aproksymacji Padégo, co było niezbędne do
dowodu sformułowanych w [6] pewnych hipotez o obszarach zbieżności tych metod
iteracyjnych.

W [1] udowodniliśmy, że rozważany przez Kenneya i Lauba w [5] obszar jest
wspólnym obszarem zbieżności dla iteracji generowanych przez całą tablicę Padégo
dla funkcji sign. W tym celu w [1] zlokalizowaliśmy bieguny interesujących nas
aproksymacji Padégo i udowodniliśmy, że rozwinięcie w szereg potęgowy odwrot-
ności mianowników tych aproksymacji ma wszystkie współczynniki dodatnie. Ten
ostatni wynik jest wkładem w zapoczątkowane w 1928 r. przez T. Kałużę bada-
nia znaków współczynników rozwinięć w szeregi potęgowe odwrotności pewnych
szeregów.

Uzyskane w [1] wyniki umożliwiły również udowodnienie w [2] hipotezy z [6]
określającej obszar zbieżności dla całej rodziny iteracji Padégo dla funkcji sector.

W referacie pokazujemy też zachowywanie pewnych struktur macierzy przez
iteracje dla funkcji sector, generowane przez aproksymacje z głównej przekątnej
tablicy Padégo (zob. [6]). Jest to uogólnienie analogicznego wyniku uzyskanego dla
sign w [4].
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