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Zagadnienie własne i algorytmy wymiany rozwiązań
bazowych
Bierzemy pod uwagę kwadratową macierz S = [s1,…, sn]T, której wiersze są utworzone są
przez n niezerowych wektorów sj = [sj,1,...,sj,n]T, gdzie (j {1,…,n}) sj  0. Zakładamy, że
składowe sj,i n-wymiarowych wektorów sj są liczbami rzeczywistymi (sj,i  R1).
Zagadnienie własne z macierzą S polega na wyznaczeniu takich wartości własnych i oraz
wektorów własnych, które spełniają poniższe równanie [1]:
S ki =  i ki

(1)

gdzie ki = [ki,1,...,ki,n]T jest i - tym wektorem własnym (i = 1,…, n), oraz i jest i-tą wartością
własną (i 0).
Równanie (1) przedstawiane jest jako układ równań liniowych:
(S - i I) ki = 0

(2)

W celu wyznaczenia wartości własnych iprzyrównuje się zera wyznacznik układu równań
(2) i znajduje miejsca zerowe równania charakterystycznego [1].
| S - i I | = 0

(3)

Inna metoda wyznaczenia wartości własnych izostała zaproponowana w pracy [2]. Metoda
ta opiera się na indukowaniu poniższych zależności liniowych pomiędzy regularyzowanymi
wektorami sj - ej poprzez wybór odpowiednich wartości i parametru :
(i {1,…,n})

si -  ei = i,1 (s1 -  e1) +… + n,n(sn -  en)

(4)

gdzie si  Rn,  R1, (j{1,…, n}) i,j R1, and i,i = 0.
Dla każdej wartości i układ n równań (4) ma n niewiadomych i,j oraz . Kolejne rozwiązania
układu (4) pozwalają wyznaczyć wartości własne i.
Zostało wykazane, że wektor własny ki odpowiadający i – tej wartości własnej imożna
uzyskać poprzez odwrócenie macierzy S(i) o poniższej strukturze [2]:
S(i) = [z1(i),…, zi-1(i), ei, zi+1(i),…, zn(i)]T

(5)

gdzie ei = [0,…,0,1,0,…,0]T jest i-tym wektorem własnym, oraz
(j{1,…, n })

zj(i) = sj - i ej

(6)

Macierz odwrotną S(i )-1 można reprezentować jako:
S(i )-1 = [r1(i ),…, ri(i ),…, rn(i)]

(7)

Wektor własny ki odpowiadający i-tej wartości własnej imożna wyznaczyć za pomocą i- tej
kolumny ri(i ) macierzy odwrotnej S(i )-1 [2]:
ki = ri(i) / || ri(i) ||

(8)

Odwracanie macierzy S(i) (5) dogodnie jest wykonać za pomocą algorytmu wymiany
rozwiązań bazowych [3]. W metodzie tej macierz odwrotną S(i )-1 (7) buduje się w n-1
krokach k rozpoczynając od macierzy jednostkowej I = [e1,…, en]T. W kroku k-tym wektor
jednostkowy ek zostaje zamieniony na zk(i) (6) (gdy k  i) lub wektor ek+1 zostaje zamieniony
na wektor zk+1(i) (gdy k  i). Zamianie każdego z wektorów ek na zk(i) (6) towarzyszy
transformacja Gaussa-Jordana kolumn rl(i ) macierzy odwrotnej (7) [4].
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