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Resumo:
Neste trabalho, estudamos o algoritmo proposto por Norman Levinson em 1947

para resolver sistemas lineares com matriz de coeficientes do tipo Toeplitz. Em se-
guida, vimos duas extensões desse método para sistemas com matriz de coeficientes
simétrica não-Toeplitz, provenientes do problema de mı́nimos quadráticos.

O algoritmo proposto por Levinson em seu artigo [1] e explicado com mais detalhes
em [2] resolve iterativamente o sistema linear Tx = b, com T matriz n × n Toeplitz
simétrica e b ∈ Rn. A cada iteração k, é utilizada a solução xk−1 da iteração anterior
para resolver o sistema Tkxk = bk, com Tk tendo as primeiras k linhas e colunas de
T e bk, os k primeiros elementos de b. Fazendo uso da estrutura da matriz Toeplitz,
o algoritmo de Levinson é capaz de resolver o sistema da iteração k utilizando O(k)
operações. No total, o algoritmo resolve o sistema linear com 4n2 operações.

A primeira extensão do algoritmo de Levinson estudada foi criada por Porsani e
Ulrych em 1991 [3]. O procedimento de Levinson foi estendido a sistemas simétricos
não-Toeplitz, em particular para as equações normais do problema de mı́nimos qua-
drados. Esse novo algoritmo possibilita reutilizar as soluções parciais de um problema
caso outro tenha colunas em comum, e evita o cálculo da inversa de matrizes.

Estudamos, por fim, uma extensão de [3] proposta em [4] para solução de mı́nimos
quadrados de grande porte, em que a memória de um único computador não com-
porta as matrizes envolvidas em outros métodos como fatorização QR ou Cholesky.
Nesse caso, o princı́pio do método de Levinson foi usado para possibilitar um método
paralelo para uso em clusters de computadores para a solução de mı́nimos quadrados.
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