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Новий метод обчислення власних векторiв матрицi
Обґрунтована можливiсть обчислення власних векторiв матрицi застосуванням до
рiшення вiдповiдної системи рiвнянь з виродженою матрицею
(A − λE)x = 0

(1)

методу дiагональної модифiкацiї [1], що зводить всю процедуру до LU -розкладу матрицi i рiшення тiльки однiєї трикутної системи U x = b, в якiй запропонованим чином
усуваються виродження матрицi U i змiнюється початковий вигляд вектору b. Процедура, що запропонована, iлюструється прикладом знаходження власного вектора матрицi
третього порядку A = {{5, 3, 1}, {3, 5, 3}, {1, 3, 5}} для власного числа λ1 = k1 = 9.772:
b={0,0,0}
(нульовий вектор правої частини тотожностi (1))
B=A-k1*IdentityMatrix[3];
{lu,p,c}=LUDecomposition[B]
u=lu SparseArray[{i_,j_}/;ji→1,{3,3}];
(обчислюється вироджена матриця u)
Out:=
l={{1,0,0},{-0.209556,1,0},{-0.628667,-0.795333,1}}
u={{-4.772,3.,1.},{0,3.62867,-4.56244},{0,0,5.33333 10-6}}
(отримане значення елемента u33 = 5.33333 × 10−6 )
u1=ReplacePart[u,{3,3}->1];
(усувається виродження матрицi u переходом до u1 з елементом u33 = 1:
b1=ReplacePart[b,3->1];
(корегується вектор правої частини введенням елемента b3 = 1);
Out:={0.528451,0.664439,0.528451}
Всi iншi власнi вектори, що вiдповiдають першому власному числу λ1 = 9.772, вiдрiзняються вiд базового вектора M1 довiльним масштабним коефiцiєнтом, тобто всi вони
мають однакову орiєнтацiю в багатовимiрному просторi. Якщо цей масштабний коефiцiєнт визначити через обернене значення норми власного вектора матрицi, то можна
отримати нормований власний вектор для вибраного власного числа, як то зроблено
в наведеному вище прикладi, який i несе iнформацiю про орiєнтацiю безлiчi власних
векторiв, що вiдповiдають цьому власному числу.
Запропонована процедура розширена на випадки кратних i комплексно-спряжених
власних чисел матрицi. Показана також можливiсть змiни (чи обнулiннi) окремих власних значень матрицi при збереженнi вiдповiдних власних векторiв матрицi.
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