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Abstract. The paper presents some comments about the develop-
ment and implementation of numerical algorithms for finding the 
Jordan canonical form of a square matrix. A short history of the 
algorithm of Kublanovskaya-Ruhe-Kågström is given. This algorithm 
uses an orthogonal reduction to staircase form in order to find the 
Segre characteristic of the multiple eigenvalue (the dimensions of 
the Jordan blocks pertaining to this eigenvalue). It is noted that this 
algorithm actually finds the Weyr characteristic and Weyr canonical 
form of the original matrix. That is why the program of Kågström 
and Ruhe can determine reliably the numerical structure of the 
given matrix. It is argued that in most cases this program can 
produce an accurate result for the Jordan form although this is in 
contradiction with the opinion of many researchers working in the 
field of matrix computations. Three myths concerning the numerical 
determination of the Jordan form are discussed. An 8th order exam-
ple is given which demonstrates that the program system MATLAB® 
(and LAPACK package) produce results for the multiple eigenval-
ues which contain large errors, while the Kågström-Ruhe algorithm 
finds these eigenvalues to full machine precision. In such cases 
the eigensystem problem is ill-conditioned and some regularization 
technic is necessary to use. It is insisted that the Kågström-Ruhe 
algorithm is well suited for such a purpose. The paper ends by the 
note of G.W. Stewart that “… as a mathematical probe the Jordan 
canonical form is still useful, and reports of its dead are greatly 
exaggerated”.

Жордановата канонична форма е мощен инструмент 
за решаване на редица задачи, които възникват в облас-
тта на теорията на матриците и матричните изчисления. 
В нея е кодирана цялата информация за алгебричната 
структура на разглежданото линейно преобразувание или 
съответната матрица. С нейна помощ се решават важни 
теоретични задачи като анализа на устойчивостта на ли-
нейни стационарни системи, изчисляването на матрични 
функции и решаването на матрични уравнения [1], [9], 
[18]. Една важна матрична функция е матричната експо-
нента, с която се получава решението на система от ли-
нейни диференциални уравнения. Тази функция има важни 
приложения в редица инженерни дисциплини като теория 
на колебанията, теория на електрическите вериги и тео-
рия на линейните системи за управление.

Жордановата канонична форма е предложена от 
френския математик Камий Жордан през 1870 г. [10]. 
Тази форма се базира на теорията на елементарните де-

лители, разработена от немския математик Карл Вайер-
щтрас [19].

Получаването на жор-
дановата канонична форма с 
помощта на компютър е една 
от най-сложните задачи на 
числената линейна алгебра. 
Това се дължи на факта, че 
определянето на кратността 
на собствените стойности в 
присъствието на грешки от за-
кръгляване е свързано със се-
риозни трудности. Също така 
определянето на размерности-
те на жордановите блокове  
(т. нар. характеристика на 

Сегре), принадлежащи на дадена кратна собствена стойност, 
е свързано с определянето на числения ранг на матрица, 
което е сериозно предизвикателство при работа в машинна 
аритметика с крайна точност. Трудностите, свързани с опре-
делянето на жордановата форма, водят до създаването на 
мита, че тази форма не може да се определи сигурно по 
числен път поради високата  чувствителност на кратните 
собствени стойности към смущения в първоначалната ма-
трица. Стига се дотам, че даже се отрича възможността за 
използване на жордановата форма в изчислителната практи-
ка [14]. За съжаление този мит фигурира в редица съвремен-
ни книги, написани от много сериозни изследователи, като 
например Голъб и Ван Лоан [6], Стюърт [17], Демел [5] и 
други. В тези книги се предлага вместо жордановата форма 
да се използва формата на Шур, която може да се получи по 
числено устойчив начин с помощта на ортогонални преобра-
зования на подобие [6]. Трябва обаче да се подчертае, че 
в редица изчислителни задачи, като например изчисляване 
на матричната експонента, използването на формата на Шур 
не е подходящо, тъй като води до силно усложняване на 
втората стъпка на алгоритъма (получаване на експонентата 
на триъгълна матрица). Също така формата на Шур е силно 
чувствителна при близки или кратни собствени стойности. 
Освен това съществуват задачи (например определяне на 
чувствителността на собствените стойности [8]), при кои-
то трябва да се познават размерностите на жордановите 
блокове, в които участват кратните собствени стойности. В 
такива случаи жордановата форма е незаменима.

В основата на най-добрите алгоритми за получава-

Камий Жордан 
(1838-1922 г.)
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не на жордановата форма 
стои метод, предложен от 
съветската математичка Вера 
Кублановская през 1966 г. В 
своята работа [2] Кубланов-
ская показва как с помощта 
на последователност от ор-
тогонални преобразувания на 
подобие могат да се намерят 
размерностите на нулевите 
пространства на степените на 
матрицата, а оттам и размер-
ностите на жордановите бло-
кове, съответстващи на крат-

на собствена стойност. Алгоритъмът на Кублановская е в 
суров вид от гледна точка на съвременните изисквания, но 
в него присъства идеята, която прави възможно създава-
нето на ефективни алгоритми за получаване на канонични 
форми на матрици и матрични снопове.

Алгоритъмът на Кубла-
новская прави силно впечат-
ление на шведския математик 
Аксел Руе, който посещава 
Ленинградската академия на 
науките през 1969 г. и има 
редица разговори с Кубла-
новская. Руе прави много 
сериозни подобрения на пър-
воначалния алгоритъм, като 
го прави подходящ за ком-
пютърно приложение [15]. 
Една от най-важните добав-
ки, извършени от Руе,  е гру-

пирането на кратните собствени стойности на матрицата, 
което се извършва с помощта на теоремата на Гершго-
рин [1, гл. XIV]. Това групиране е много съществено, тъй 
като от него зависи обусловеността на неособените пре-
образования, използвани при блок диагонализацията на 
матрицата. В тази връзка Руе предлага за пръв път раз-
местването на собствени стойности да се осъществява с 
помощта на числено устойчиви равнинни ротации. Също 
така той предлага при определянето на размерностите на 
нулевите пространства да се използва декомпозицията по 
сингулярни стойности, която е най-сигурният инструмент 
за получаване на числения ранг на матрица. Руе дефини-
ра понятието числена кратна собствена стойност, с 
което на свой ред може да се дефинира понятието чис-
лена структура на матрица. За разлика от теоретичната 
жорданова струкура, числената структура се определя с 
помощта на някакъв допуск, което я прави нечувствител-
на към малки промени (смущения) в елементите на ма-
трицата. Тази структура се нарича добре обусловена, ако 
тя остава непроменена при достатъчно големи смущения 
върху първоначалната матрица. В статията си Руе дава и 
горна граница върху числото на обусловеност на неосо-
беното преобразование, което привежда първоначалната 
матрица в жорданова форма.

Джийн Голъб (1932-2007 г.) 
и Джеймс Уилкинсън (1919-1986 г.)

Алгоритъмът, предложен от Руе, не е посрещнат въз-
торжено от американските и английските специалисти в 
областта на числената линейна алгебра. В своята работа 
[7] най-големите капацитети в областта на изчисляване на 
собствените структури по това време, Голъб и Уилкинсън, 
принизяват значението на този алгоритъм и правят опит 
вместо него да предложат друг числен алгоритъм, използ-
ващ т. нар. верижни зависимости между собствените и 
присъединените собствени вектори. Както обаче показват 
по-късните изследвания на Кащрьом, този алгоритъм дава 
значително по-лоши резултати в сравнение с алгоритъма, 
използващ неособени преобразования на подобие. От съ-
временна гледна точка е очевидно, че пренебрегването на 
алгоритъма на Руе се дължи на личностни и националис-
тични, а може би и на политически съображения. 

Окончателният вариант на алгоритъма за получаване 
на Жордановата форма на матрица е разработен от Аксел 
Руе и неговия аспирант Бо Кагщрьом и е публикуван в [11]. 
Алгоритъмът е реализиран като програмата на Фортран JNF 
[12]. Независимо от доказаните качества на този алгори-
тъм, той и досега не е получил достатъчно разпространение 
в матричните изчисления.

Така  например в ши-
роко използваната програмна 
система MATLAB® и досега 
не е включена функция за 
получаване на жордановата 
форма на матрица (влючената 
фунцкия jordan прилага сим-
волни изчисления и може да 
се използва само в ограниче-
ни случаи). Вероятна причина 
за това е, че в програмата на 
Кагщрьом и Руе се използват 
допуски, които изискват из-

вестна настройка и това ограничава автоматичното (сля-
по) използване на алгоритъма. По същество тези допуски 
играят ролята на регуляризационни параметри, с които се 
постига определянето на жорданова структура, водеща до 
най-добре обусловено преобразование на подобие. В този 
смисъл в алгоритъма на Кащръом и Руе има определен 
потенциал, който още не е използван напълно. Това би 
могло да стане в бъдеще при създаването на програмно 

Вера Кублановская 
(1920-2012 г.)

Аксел Руе
(1942-2015 г.)

Бо Кащрьом



1-2 202020

automatica | автоматика

осигуряване за научни изчисления, в което са включени 
елементи на изкуствен интелект.

Програмата JNF беше включена в програмата сис-
тема SYSLAB (разширение на първоначалния вариант на 
MATLAB®, разработено в Техническия университет – Со-
фия) още през 1985 г. [3]. Обширните числени експери-
менти с програмата JNF показват, че тя обикновено намира 
жордановата форма с много голяма точност. Това е така, 
тъй като матриците, възникващи в практическите изчисле-
ния, обикновено имат добре обусловена числена структу-
ра. (Лошо обусловените жорданови структури принадлежат 
на много ограничено множество и поради това са малко 
вероятни). Тази програма получава жордановата форма на 
седем стъпки и при желание на ползвателя могат да се из-
пълнят само част от тези стъпки. Това дава възможност при 
желание да се получат само формата на Шур, блок-диаго-
налната форма на матрицата или само размерностите на 
жордановите блокове. В редица случаи тази информация е 
напълно достатъчна и привеждането в жорданова форма не 
е необходимо. В последните години беше създаден вариант 
на алгоритъма JNF, който е реализиран под формата на 
M-файлове за MATLAB®, което облекчава много използва-
нето на алгоритъма.

Нека като илюстрация за работата на програмата JNF 
разгледаме определянето на жордановата структура на ма-
трицата от 8-и ред

A =
2 -3 2 -9 6 2 2 13
2 -7 1 0 -2 -3 10 24
-1 3 2 -6 6 4 -5 -7
3 -5 1 1 -3 -6 10 23
1 -2 0 2 -2 -3 4 8
2 -5 0 -2 0 0 6 15
-2 5 -3 3 0 5 -8 -25
2 -5 1 0 -2 -4 8 20

Тази матрица има осемкратна собствена стойност, рав-
на на 1, която участва в два жорданови блока – един с раз-
мерност 3 и един с размерност 5. Това прави собствената 
стойност на матрицата силно чувствителна към смущения.

Ако собствените стойности на матрицата A се из-
числят с програмната система MATLAB®, получаваме след-
ния резултат:

1.001116973652981 + 0.000812155536383i,
1.001116973652981 - 0.000812155536383i,
0.999572749145509 + 0.001312254547207i,
0.999572749145509 - 0.001312254547207i,
0.998620554402936 + 0.000000000000000i,
1.000026904379649 + 0.000000000000000i,
0.999986547810221 + 0.000023298839750i,
0.999986547810221 - 0.000023298839750i

Изчислените собствени стойности са показани в 
комплексната равнина на фигурата по-долу. Окръжността, 
показана с непрекъсната линия, има радиус ε1/к, където  

ε = 0.22 x 10-15 и k = 5 е размерността на по-големия жор-
данов блок. Този радиус характеризира чувствителността на 
кратните собствени стойности към смущения в елементите 
с порядък ε. Вижда се, че пет от собствените стойности се 
характеризират с големи грешки, тъй като те отговарят на 
жордановия блок с размерност 5. В резултат на грешките 
от закръгляване петкратната собствена стойност се пре-
връща в пет различни собствени стойности.

Със съжаление може да се констатира, че MATLAB®, 
както и най-добрият пакет програми LAPACK [4], предназна-
чен за матрични изчисления, не предлага никаква алтерна-
тива в случая на кратни собствени стойности. Очевидно е, 
че в такъв случай изчислителната задача е лошо поставена 
и тя трябва да се регуляризира, като се открият размер-
ностите на жордановите блокове и съответните собствени 
стойности се третират като кратни. Именно това се прави 
в програмата JNF, която за дадената матрица намира жор-
дановата форма (наддиагоналните елементи са показани с 
точност до четвъртия знак след десетичната точка).

Грешки при изчисляване на собствените стойности с MATLAB®

J = 
1 5.1172 0 0 0 0 0 0
0 1 0.8711 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1.7400 0 0
0 0 0 0 1 3,8557 0 0
0 0 0 0 0 1 5,2792 0
0 0 0 0 0 0 1 0.7350
0 0 0 0 0 0 0 1

Вижда се, че размерностите на жордановите блокове 
са определени вярно, като диагоналните елементи са равни 
на 1 с точност до 15-ия знак след десетичната точка.

Нека сега да резюмираме накратко митовете за жор-
дановата форма. Най-често срещани твърдения са:

• Жордановата форма е силно чувствителна към 
смущения
Това е вярно за теоретичната жорданова форма, но 

се избягва чрез дефинирането на числена жорданова фор-
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ма, която в общия случай е нечувствителна към малки 
смущения в данните.

• Жордановата форма не може да се получи по чис-
лено устойчив начин
Това не е вярно за алгоритъма на Кагщрьом и Руе, в 

който размерностите на жордановите блокове се намират 
с помощта на ортогонални преобразования на подобие.

• Жордановата форма може да се замени с форма-
та на Шур
Това не се отнася до някои задачи, при които трябва 

да се познават характеристиките на Сегре, например опреде-
лянето на чувствителността на кратни собствени стойности.

Очевидно е, че митовете и предразсъдъците присъст-
ват и в съвременната наука и могат да нанесат дълготрайни 
щети в развитието на съответните дисциплини.

Въпросът за намиране на жордановата форма има ин-
тересно развитие. Съществува една малко известна алтер-
натива на формата на Жордан – т. нар. канонична форма на 
Вейр [9, гл. 3]. Тази форма е предложена от чешкия мате-
матик Едуард Вейр (1852-1903 г.) през 1890 г. [20] и може 
да се получи от жордановата форма чрез елементарни тран-
сформации на подобие (както и обратното). Едва през 1999 
г. беше констатирано [16], че алгоритъмът на Кублановская 
и алгоритъмът на Кагщрьом-Руе всъщност намират най-на-
пред т. нар. характеристики на Вейр, т.е. размерностите на 
блоковете в каноничната форма на Вейр. (Характеристики-
те на Сегре се намират еднозначно от характеристиките на 
Вейр, както и обратното). По такъв начин алгоритъмът на 
Кагщрьом-Руе най-напред определя каноничната форма на 
Вейр и поради това избягва до голяма степен числените про-
блеми, свързани с намиране на жордановата форма. Един-
ствената стъпка в този алгоритъм, която може да е свързана 
с числени трудности, е седмата (последната), на която се 
намират наддиагоналните свързващи елементи на отделните 
блокове. Числените трудности на тази стъпка могат да се 
дължат на използването на лошо обусловени елементарни 
преобразования и те са неизбежни, ако жордановата форма 
е лошо обусловена. За щастие това се случва рядко и може 
да се избегне чрез използване на добре обусловена жорда-
нова структура, като се зададат подходящи допуски.

Интересно е да се отбележи, че алгоритъмът на Ка-
гщрьом-Руе, с който се намира директно формата на Вейр, 
не е цитиран в единствената книга [13], посветена на тази 
форма.

В заключение е подхо-
дящо да завършим с автори-
тетното мнение на големия 
американски специалист в 
областта на матричните из-
числения проф. Дж. Стюърт, 
който отбелязва, че „като 
математически инструмент 
жордановата форма все още 
е полезна и съобщенията за 
нейната смърт са силно пре-
увеличени“ [17, стр. 22].
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