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Samenvatting

In dit proefschrijft beschouwden wij het volgende conische probleem

max 𝑐𝑇𝑥

s.t. 𝑋 := 𝐵 −
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖𝐴𝑖 ∈ 𝒦 (𝑃 )

waarbij 𝑐 ∈ R𝑛, 𝐵,𝐴𝑖 (𝑖 = 1, . . . , 𝑛) 𝑘 × 𝑘 matrices zijn behorende

tot de ruimte van reële symmetrische matrices 𝒮𝑘 en 𝒦 ⊆ 𝒮𝑘 een be-

hoorlijke kegel is. Een belangrijk type conische problemen is de klasse

van semidefiniete programmeringsproblemen (SDP) waarbij 𝒦 de kegel

van positief-semidefiniete matrices is. In toepassingen worden veel NP-

moeilijke problemen gerelaxeerd en succesvol benaderd door SDP’s. Een

andere klasse die tot (𝑃 ) behoort is copositieve optimalisatie. Een matrix

𝑀 ∈ 𝒮𝑘 is copositief wanneer

𝑥𝑇𝑀𝑥 ≥ 0 geldt voor alle 𝑥 ∈ R𝑘
+.

Het is bekend dat enkele NP-moeilijke problemen, zoals het stabiliteits-

probleem en enkele niet-convexe kwadratische problemen, exact kunnen

worden geformuleerd als copositieve programmeringsproblemen (COP).

In dit proefschrift bekeken we conische problemen voor een algemene be-

hoorlijke kegel, waarna we onze bevindingen specialiseerden voor SDP

en COP.
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Samenvatting

Gegeven een kegel𝒦, definieer𝑚 := 1
2
𝑘(𝑘+1). Laat 𝐴 de𝑚×𝑛matrix

zijn met kolommen 𝐴𝑖, dan wordt de bijbehorende parameterruimte van

problemen van de vorm (𝑃 ) gegeven door

𝒫 := {(𝐴,𝐵, 𝑐) ∈ R𝑚×𝑛 × R𝑚 × R𝑛} ≡ R𝑚·𝑛+𝑚+𝑛,

toegerust met een bepaalde norm.

We noemen een eigenschap stabiel voor een probleem 𝑄 = (𝐴,𝐵, 𝑐) ∈ 𝒫
wanneer er een 𝜀 > 0 bestaat zodanig dat de eigenschap geldt voor alle

𝑄 ∈ 𝒫 waarvoor geldt dat ‖𝑄 − 𝑄‖ < 𝜀. We noemen een eigenschap

zwak generiek wanneer de eigenschap geldt voor bijna alle gevallen van

een probleem, d.w.z. geldt voor een set van problemen 𝒫𝑔 waarbij 𝒫 ∖𝒫𝑔

maat nul heeft. Een eigenschap is generiek wanneer deze geldt voor een

set 𝒫𝑔 ⊂ 𝒫 waarbij 𝒫 ∖𝒫𝑔 Lebesgue-maat nul heeft en voor elke 𝑄 ∈ 𝒫𝑔

de eigenschap stabiel is.

De voornaamste resultaten van dit proefschrijft kunnen in drie delen

worden onderverdeeld: resultaten met betrekking tot generieke eigen-

schappen van conische programmeringsproblemen, resultaten met be-

trekking tot eerste-orde maximizers voor conische programmeringspro-

blemen en specifieke resultaten aangaande het verifiëren van copositivi-

teit voor een bepaalde klasse van matrices.

In het eerste deel (Hoofdstuk 3), worden generieke eigenschappen van

conische problemen bekeken en compleet gemaakt (voltooid). Stelling 3.5

geeft een simpel bewijs gebaseerd op topologische argumenten dat in het

generieke geval in de parameterruimte 𝒫 , het probleem geen toelaatbare

oplossing heeft of dat de Slater condities gelden. In tegenstelling tot

lineair programmeren, kan het bij conische programmeringsproblemen

voorkomen dat een begrensd primair probleem een bijbehorend duaal

probleem heeft zonder toelaatbare oplossingen. Echter, uit het generi-

citeitsresultaat voor sterke dualiteit, zoals weergegeven in Gevolg 3.8,

volgt dat de parameterset van conische problemen met bovengenoemde

eigenschappen maat nul heeft.

We vestigen vervolgens onze aandacht op de programmeringsproble-

men waarbij zowel het primaire als het duale probleem een toelaatbare
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oplossing heeft. In dit geval is het bekend dat andere gewilde eigen-

schappen zoals uniekheid, niet-ontaardheid en strikte complementariteit

zwak generiek zijn onder de aanname dat sterke dualiteit geldt, zie bijv.

[PT01]. Gevolg 3.8 stelt dat voor een generiek probleem, wanneer het

primaire en het duale probleem toelaatbare oplossingen hebben, sterke

dualiteit geldt. Door vervolgens bovenstaande stellingen te combineren

voltooit Gevolg 3.17 het plaatje van reeds bekende resultaten met be-

trekking tot zwakke genericiteit.

Bovendien hebben wij, gebaseerd op het bewijs in [AHO97] aangaande

zwakke genericiteit van deze gewilde eigenschappen, in Propositie 3.20

laten zien dat stabiliteit geldt voor deze zwak generieke gevallen aan-

gaande SDP’s. In andere woorden, al deze ‘goede’ eigenschappen zoals

niet-ontaardheid en strikte complementariteit zijn generiek voor SDP’s.

Het lijkt erop dat extra condities nodig zijn om een algemeen stabili-

teitsresultaat te kunnen bewijzen voor een behoorlijke kegel 𝒦. Een ge-

deeltelijk stabiliteitsresultaat met betrekking tot de vector 𝑐 ∈ R𝑛 (alle

andere parameters constant nemend) is bewezen in [BDL11] voor semi-

algebräısche kegels. Echter, voor een algemene behoorlijke kegel 𝒦 is de

stabiliteit van de parameterruimte 𝒫 nog altijd een open vraag.

In het tweede deel (Hoofdstuk 4), zijn we gëınteresseerd in eerste-orde

maximizers van conische programmeringsproblemen. Een toelaatbare op-

lossing 𝑥 voor (𝑃 ) wordt een maximizer van orde 𝑝 > 0 genoemd wanneer

er een 𝛾 > 0 en 𝜀 > 0 bestaan zodanig dat

𝑐𝑇𝑥− 𝑐𝑇𝑥 ≥ 𝛾‖𝑥− 𝑥‖𝑝

voor elke toelaatbare 𝑥 waarvoor geldt ‖𝑥− 𝑥‖ < 𝜀.

Het is aangetoond in [BDL11] dat tweede-orde maximizers zwak ge-

neriek zijn. Dit betekent dat een kwadratische groeiconditie geldt bij op-

timale oplossingen van conische problemen voor bijna alle paren van pro-

blemen met toelaatbare oplossingen. In het geval van SDP zijn tweede-

orde maximizers ook stabiel bij deze zwak generieke problemen, zie Ge-

volg 4.6.

Een nog sterkere conditie dan tweede-orde maximizers zijn de eerste-

orde maximizers. In Stelling 4.11 formuleren we een karakterisering
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van eerste-orde maximizers met betrekking tot conische programmerings-

problemen. Eerste-orde maximizers zijn grondig bestudeerd voor semi-

oneindig programmeringsproblemen. Echter, genericiteitsresultaten van

de algemenere klasse van semi-oneindige programmeringsproblemen gel-

den niet meer voor de speciale klasse van conische programmeringspro-

blemen. Voorbeelden 4.16 en 4.18 illustreren het verschil tussen stabiele

en onstabiele eerste-orde maximizers voor conisch programmeringspro-

blemen. We onderzochten hoe we de resultaten in semi-oneindig pro-

grammeringsproblemen kunnen aanpassen voor conische problemen (𝑃 ).

Zo geeft Stelling 4.23 een noodzakelijke voorwaarde voor stabiliteit van

eerste-orde maximizers en geeft Stelling 4.27 een voldoende voorwaarde.

Het bovenstaande resultaat impliceert dat ondanks dat het niet om een

generieke eigenschap gaat, eerste-orde maximizers niet generiek zijn uit-

gesloten voor SDP of COP. Gevolgen 4.19 en 4.28 geven een samenvatting

van resultaten met betrekking tot eerste-orde maximizers en hun stabili-

teit voor SDP’s. Voorbeeld 4.17 illustreert een eerste-orde maximizer in

het COP geval.

In het derde deel (Hoofdstuk 5), focussen we op een speciale klasse

van conische programmeringsproblemen: de copositieve programmerings-

problemen. Hoewel van SDP’s bekend is dat deze numeriek oplosbaar

zijn voor een gegeven nauwkeurigheid in polynomiale tijd, is enkel het

vaststellen van copositiviteit van een matrix daarentegen NP-moeilijk.

Alle zijvlakken van de positief-semidefiniete kegel zijn goed begrepen.

Daarentegen is er weinig bekend over de structuur van de rand of de

extreme stralen van de copositieve kegel; hier inzicht in verschaffen blijft

een uitdaging. We bestuderen enkele speciale gevallen waar numeriek

op copositiviteit kan worden getest, voor een gegeven nauwkeurigheid,

in polynomiale tijd. Stelling 5.4 laat zien dat een matrix met exact één

positieve eigenwaarde copositief is dan en slechts dan wanneer het een

niet-negatieve matrix is.
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