ممحق
مشكمة القيم الذاتية لممصفوفات
-
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مقدمة:

لقد ظيرت مشكمة القيم الذاتية لممصفوفات عند معالجة المعادالت الخطية المتجانسة .ولكي نوضح جوىر
ىذه القضية دعنا ننطمق من المعادلة الخطية التالية:
والتي يمكن كتابتيا عمى الشكل التالي:
 . xويسمى ىذا

ومن الواضح أن الحل البسيط ليذه المعادلة بالنسبة ل ـ  xىو الحل الذي يكون فيو

الحل بالحل التافو ) .(Trivial solutionألنو ال يفيدنا في معالجة المسائل العممية المختمفة .ويجعمنا
نخسر جميع المعمومات المتوفرة في العالقة
وحتى نمنع ىذا الحل التافو

معدوماً ،وعندىا نجد أن
وتسمى ىذه القيمة لـ ـ ـ

.

أو في العالقة

 (xمن الحدوث ،نفترض أو نشترط أن يكون المضروب األول

تأخذ قيمة معينة ىي

ألن:

بالقيمة الذاتية (الكامنة) لممعادلة

). (eigenvalue

المجيول  . xوذلك ألن جداء أية قيمة محدودة ل ـ  xفي

يساوي الصفر .

وعندىا فإن المعادلة

تعطينا النياية من الحمول المقبولة (المحدودة وغير المعدومة) بالنسبة لممتحول

وكذلك األمر في حالة المصفوفات المربعة ،حيث نجد أنو لو كانت لدينا جممة من المعادالت الخطية

كمايمي:

فإنو يمكننا كتابتيا بداللة المصفوفات واألشعة كمايمي:
] [

] []

( ) -لقد تم استخالص هذا الممحق من المصدرين التاليين (بتصرف واضافة)

[
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والتي يمكن كتابتيا باختصار عمى الشكل التالي:
وىذه العالقة تعبر عن عممية تحويل الشعاع  Xإلى شعاع آخر ىو

الدراسات والبحوث العممية .

 .وىذه العممية تصادفنا كثي اًر في
فإنو يمكننا

وبصورة عامة إذا كان لدينا  nمعالة خطية وتتضمن  nمتحوالً ومشابية لممعادالت

كتابتيا بداللة مصفوفة  Aوشعاع  Xكما يمي:
حيث أن A :ىي مصفوفة مربعة من المرتبة
المصاحبة لممتحول

 ،أي أن

(وتسمى بمصفوفة التحويل) وتضمن األمثال العددية
ىو الشعاع العمود المؤلف من المتحوالت

في المعادلة الخطية  iوان

ىو الشعاع العمود الذي يرمز لممتحوالت

يستخدم في عممية التحويل من  Xإلى

فيو عدد حقيقي (سممي)

نفسيا ،أما

 ،ويسمى شكل المعادلة  7بالشكل النموذجي المشكمة لقيم

الذاتية لممصفوفة  (standard eigenvalue problem) . Aوذلك لتميزىا عن الشكل العام
المشكمة لقيم الذاتية لممصفوفة  (Generalized eigenvalue problem) Aوالذي تكون عمى

الشكل التالي:

أيضاً وموجبة تحديداً )(positive definite

حيث أن  Bىي مصفوفة مربعة من المرتبة

إلى المشكمة

وأن  Aمصفوفة متناظرة ،ويمكن تحويل المشكمة العامة لمقيم الذاتية المبينة في

النموذجية المعروضة في العالقة  7وذلك باستخدام تحويل وتحميل تشولوسكي )[ (choleskyانظر
ذلك في الطويل -المصفوفات -ص

) .لذلك فإننا سنركز اىتمامنا في ىذه الورقة عمى المشكمة

النموذجية لمقيم الذاتية وسنعرضيا من خالل الفقرة التالية .
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المشكمة النموذجية لمقيم الذاتية:

إن الشكل العام ليذه المشكمة يكون من شكل المعادلة  7السابقة وىي:
والتي يمكن كتابتيا عمى الشكل التالي:

]

[

حيث أن I :ىي مصفوفة أحادية من المرتبة . n
وتسمى المعادلة

( بالمعادلة المميزة لممصفوفة  (characteristic equation) Aوان حميا
.)X

بالنسبة لمشعاع  Xيصطدم بالحل التافو (الذي ىو

وحتى نمنع حدوث ىذا الحل التافو .فإننا نفترض أو نشترط أن تكون المصفوفة اليسارية ]

شاذة .وىذا يعني أنو يجب أن يكون محددىا معدوماً .أي نشترط أن يحقق المحدد الشرطي التالي .
|
|
~ ~

[

وبما أن ىذا المحدد ىو من المرتبة

وان عناصر قطره الرئيسي تساوي

تأخذ الشكل التالي:

فإن العالقة

|

|

وعندما نقوم بحساب منشور أو مفكوك ىذا المحدد فإننا سنحصل منو عمى كثير حدود من المرتبة n
بالنسبة لموسيط

ويكون لو الشكل التالي:
بمعادلة القيم الذاتية لممصفوفة  ،(Eigenvalue equation) Aوعندما

وتسمى المعادلة

نقوم بحل ىذه المعادلة بالنسبة ل ـ ـ

لـ

وسنرمز ليا بالرموز :

فإننا سنحصل عمى  nجذ اًر ليا :أي إننا سنحصل منيا عمى  nقيمة

وتسمى ىذه الجذور بالقيم الذاتية أو المميزة كما تسمى بالجذور الكامنة لممصفوفة  ،Aوىي تستخدم كثي اًر

في المسائل العممية .وان ىذه القيم الذاتية قد ال تكون مختمفة عن بعضيا البعض بل قد يكون بعضيا

مكر اًر عدة مرات (عدة جذور مضاعفة) .كما يمكنيا أن تكون حقيقية أو عقدية (مركبة) .ولكن إذا ظيرت
جذور عقدية فإنيا تكون عمى شكل أزواج مترافقة .

واآلن نعود إلى مسألة إيجاد الشعاع  Xالذي يحقق العالقة
ولذلك نأخذ أحد القيم الذاتية وليكن

ونعوضيا في المعادلة

المحددة التالية:
وبما أن قيمة

مقابل كل قيمة من القيم الذاتية

فإننا سنحصل عمى المعادلة

]
[ مصفوفة شاذة فإنو يمكننا الحصول من

تجعل المصفوفة ]

النيائي من الحمول المقبولة لـ ـ  . Xواذا أخذنا أحد تمك الحمول وليكن

[
عمى عدد

المقابل لمقيمة الذاتية

سيكون عمى شكل شعاع عمود كمايمي:
]
ويسمى ىذا الشعاع

[

بالشعاع الذاتي (المميز) لممصفوفة  Aوالمقابمة لمقيمة الذاتية

ولكن بما أن جممة المعادالت

ىي جممة معادالت خطية متجانسة فإن أي حل مقبول ليا مثل

يشكل مع مضاعفاتو حزمة من الحمول المقبولة (غير التافية) ونرمز ليا بالرموز:
حيث

أي عدد حقيقي (غير الصفر) يضاعف أو يقمل الحل
~ ~

.

فإنو

وبذلك نحصل عمى النياية أخرى من الحمول المرتبطة بالحل

المقابل لمقيمة الذاتية

ولكن ىذه الحمول المتضاعفة تحدد لنا فقط االتجاه العام لمحل

(مركبات

وحدىا .

 ،وال تحدد لنا عناصر الحل المطموب

) .ولذلك تبقى أطوال ىذه الحمول كيفية (غير محددة) .وىذا أمر ال يساعدنا عمى التوصل

إلى حمول محددة الطول بل محددة االتجاه فقط .

ولمتخمص من ىذه المشكمة يمكن أن نقوم بتحويل ىذه األشعة المتضاعفة إلى أشعة واحدية بحيث يكون

طول كل منيا مساوياً لمواحد الصحيح .

لذلك نأخذ أي شعاع منيا مثل

ونحسب طولو كمايمي:

مربع الطول

‖

ثم نقسم عناصر ذلك الشعاع عمى طولو ) √ ( فنحصل عمى الشعاع الواحدي لمشعاع

بــ

وىو يساوي

‖

‖
ونرمز لو

‖

وبالتالي نحصل عمى شعاع جديد يكون لو نفس االتجاه ويكون طولو الجديد مساوياً لمواحد ألن:
بالشعاع الذاتي الواحدي المقابل لمقيمة الذاتية

 ،ويسمى ىذا الشعاع

 ،ونحصل

عمى نفس النتيجة إذا حولنا األشعة األخرى إلى أشعة واحدية  .واذا كان لممصفوفة  nقيمة ذاتية مختمفة

(جذ اًر مختمفاً) فإنو سيكون ليا  nشعاعاً ذاتياً واحدياً مختمفاً مقابالً ليا .ولمحصول عمى ىذه األشعة نعود
ونعوض كل من القيم الذاتية التي حصمنا عمييا في

نحصل عمى جميع األشعة الذاتية الواحدية المقابل لكل منيا.

في المعادلة

مثال :أوجد القيم الذاتية واألشعة الذاتية المقابمة ليا لممصفوفة +
الحل :نكتب المعادلة المميزة ل ـ  Aكما يمي:

]

 ،واحدة تمو األخرى حتى

*

[

ثم نضع محدد المصفوفة اليسرى مساويا لمصفر فنحصل عمى أن :
|

|

|

|

ثم نقوم بحساب مفكوكو فنحصل عمى كثير حدود من المرتبة الثانية بالنسبة لـ ـ
وبحل المعادلة األخيرة بالنسبة ل ـ ـ

نحصل عمى الجذرين التاليين:

~ ~

وىو:

وإليجاد األشعة الذاتية المقابمة ليما ،نأخذ كل قيمة عمى حدة ،فنجد أنو عندما نأخذ

مصفوفة المعادلة المميزة تساوي :
+

+

*

]

*

فإن

[

ولمحصول عمى األشعة الذاتية المقابمة ليذه القيمة نكتب المعادلة المميزة كما يمي :
+* +

]

*

[

ومنيا نحصل عمى المعادلتين غير المستقميتين التاليتين:
)-

وىما عبارة عن معادلة واحدة (الثانية تنتج من األولى بصربيا بـ ـ

نأخذ أحدىما ولتكن األولى:
فنحصل منيا عمى أن:

أي أن العنصر
وبإعطاء

ولو نفس اإلشارة

يساوي

أية قيمة كيفية  .يمكننا أن نحصل من المعادلة األخيرة عمى النياية من الحمول المقبولة

ويكون ليا نفس االتجاه .

وحتى نحدد أحد ىذه الحمول نضع كيفياً

1

فنحصل عمى أن:

1

وبالتالي نحصل عمى الشعاع الذاتي األول والذي نرمز لو ب ـ

وىو يقابل

وىو * +

وذلك بأخذ مضاعفات

ومنو نحصل عمى حزمة األشعة الذاتية األخرى المقابمة لنفس الذاتية
كما يمي:
* +
حيث

* +

* +

أي عدد حقيقي (غير الصفر)

أما عندما نأخذ القيمة الذاتية الثانية
+

فإننا نجد أن المصفوفة:
*

*

+

[

]

ثم نكتب المعادلة الذاتية كمايمي:
+* +

*

ومنيا نحصل عمى المعادلتين غير المستقمتين التاليتين:

~ ~

]

[

.

وىما عبارة عن معادلة واحدة ،واذا أخذنا أحدىما نجد أن:
أي أن العنصر
وبإعطاء

وأن العنصرين مختمفان باإلشارة .

يساوي

أية قيمة كيفية ،فإنو يمكننا أن نحصل من المعادلة األخيرة عمى النياية من الحمول المقبولة

كمايمي:

نضع بشكل كيفي

فنحصل عمى أن

المقابل لمقيمة الذاتية الثانية

 ،وبذلك نحصل عمى الشعاع الذاتي األول

وىو +

*

ومنو نحصل عمى حزمة األشعة الذاتية األخرى المقابمة لنفس القيمة الذاتية
+
حيث

+

*

*

+

أي عدد حقيقي (غير الصفر)

ولمتحقق من أن ىذه األشعة تشكل حمول مقبولة لممعادلة  9أو

الذاتية

1

*
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نقوم بتعويضيا في المعادلة

لنتأكد من تحققيا:
* +
*

+
أي أن الشعاعين الذاتيتين

* +
+

*

+* +

*

*+

*

+

يحققان المعادلة الذاتية ،وبذلك يشكالن حمين مقبولين ليا .عمماً بأن
و

مضاعفات كل منيما تشكل حمول مقبولة ليا أيضاً ،ونشير أيضاً إلى

متعادان ألنيا يحققان

شرط التعامد وىو أن يكون الجداء السممي ليا يساوي الصفر:
+

〉

*

〈

ولكن ىذين الحمين محددين باالتجاه فقط وغير محددين بالطول ألن جميع مضاعفاتيما تشكل حمول

مقبولة أيضاً .

لذلك يفضل أن نقوم بحساب األشعة الذاتية الواحدية ليا أو ليذا نقوم بحساب طول كل منيا فنجد أن:
‖ ‖
‖
وبذلك نجد أن األشعة الذاتية الواحدية ىي:
√
] √[

‖

√

~ ~

‖

‖

√

‖

√

‖

] √ [
ويمكننا التأكد من أن ىذين الشعاعين يحققان المعادلة المميزة  9أو
√

√

√

] √[

] √[

] √[

√

√
] √ [
أي أن الشعاعين

]

+

√

√ [

فنجد أن:
*

+

*

] √ [

يحققان المعادلة الذاتية المفروضة .

 -3نظريات مختمفة حول القيم واألشعة الذاتية ( :أنظر المصفوفات)

ن  :إن مجموع القيم الذاتية لممصفوفة  Aيساوي أثر  traceتمك المصفوفة أي أن:
∑
ن :2إن قيمة محدد المصفوفة  Aيساوي جداء قيميا الذاتية أي أن:
| |

∏

وكتطبيق عمى ذلك نـأخذ القيم الذاتية لممصفوفة  Aفي المثال السابق فنجد أن:
∑

̀

∏

|

| |

|

∑

| |
∏

ن :3إذا كانت المصفوفة  Aمصفوفة صفرية فإن جميع قيميا الذاتية تكون أصفا اًر أي أن:
] [
ن :4إذا كان المصفوفة  Aىي المصفوفة األحادية  Iفإن جميع قيميا الذاتية تكون متساوية وتساوي
الواحد الصحيح أي أن:
̀

̀

~ ~

ن :5إذا كانت المصفوفة  Aمصفوفة قطرية  Dفإن قيميا الذاتية تساوي عناصرىا القطرية .أي أن:
̀

̀

ويستفاد من ىذه النظرية في إيجاد القيم الذاتية

ن :6تكون أي مصفوفة  Aمصفوفة شاذة
لمصفر ( ألن قيمة

∏

]

̀
̀

[

ألي مصفوفة وذلك بتحويميا إلى مصفوفة قطرية.

| | إذا وفقط إذا كانت إحدى قيميا الذاتية مساوية

| |).

أما إذا كانت المصفوفة قطرية  Dفإنيا تكون شاذة إذا وفقط إذا كان أحد عناصرىا القطرية معدوماً .

ن :7إذا كانت جميع القيم الذاتية لممصفوفة  Aمختمفة أي:

فإن

األشعة الذاتية المقابمة ليا تكون مختمفة (من حيث االتجاه) .

ن :8إذا كانت جميع القيم الذاتية لممصفوفة  Aمختمفة فإن األشعة الذاتية المقابمة ليا تكون مستقمة خطياً

ن :9يمكن أن يكون لمصفوفتين مختمفتين  B , Aوليما نفس المرتبة  n*nنفس القيم الذاتية :وعندىا
تكون  B,Aمتشابيتان( .يستفاد منيا في التعرف عمى المصفوفات) .

ن : 1إن لممصفوفة  Aولمنقوليا
ن

نفس القيم الذاتية وذلك ألن ليما نفس كثير الحدود بالنسبة ل ـ ـ

.

 :إذا كانت المصفوفة  Aحقيقة ومتناظرة فإن قيميا الذاتية تكون حقيقية .واذا كانت ىذه القيم

مختمفة فإن األشعة الذاتية المقابمة ليا تكون متعامدة أي يكون الجداء السممي ألي شعاعين يساوي الصفر
أشعة متعامدة (نظرية غرام).

 ،أما إذا لم تكن مختمفة فيمكن تحويل األشعة الذاتية المقابمة ليا إلى

ن : 2إذا كانت المصفوفة  Aحقيقية ومتناظرة سمبياً فإن قيميا الذاتية تكون تخيمية صرفة (الجزء الحقيق

معدوم) .واذا كانت ىذه القيم مختمفة فإن األشعة الذاتية المقابمة ليا تكون متعامدة .أو يمكن تحويميا إلى

متعامدة (نظرية غرام) .

ن : 3إذا كان الشعاع  Uىو الشعاع الذاتي لممصفوفة  Aوالمقابل لمقيمة الذاتية
حقيقي غير الصفر فإن الشعاع
نفسيا .

وكان  Xأي عدد

يكون أيضاً شعاعاً ذاتياً لممصفوفة  Aومقابالً لمقيمة الذاتية

ن : 4إذا كانت  Aمصفوفة مربعة ومتناظرة وكانت  Lأي أن مصفوفة نظامية
 ، Aفإن المصفوفة  Bالمعرفة بالعالقة

الذاتية التي لـ ـ ( Aولكن األشعة الذاتية تبقى غير متطابقة) .
وان األشعة الذاتية لـ  Bتساوي حاصل ضرب

| | ومن مرتبة

تكون مشابية ل ـ  Aويكون ليا نفس القيم

في األشعة الذاتية لـ ـ  .Aأي أن:

حيث U :ىي األشعة الذاتية ل ـ  Aو  Vىي األشعة الذاتية ل ـ B
وبالتالي فإن  B,Aتكونان متشابيتين .وتسمى مصفوفة العالقة
~ ~

بتحويمة التشابو .

ن : 5إذا شكمنا من أعمدة األشعة الذاتية لممصفوفة  Aبحسب ترتيبيا مصفوفة  Tفإننا سنحصل عمى
مصفوفة مربعة من مرتبة ( Aوتسمى المصفوفة  Tبالمصفوفة الظاىرية ل ـ ،)medal malrix)A
| | فإن المصفوفة  Dالمعرفة بالعالقة:

واذا كانت المصفوفة  Tنظامية

تكون مصفوفة قطرية وان عناصر قطرىا الرئيسي ىي القيم الذاتية ل ـ  Dوتساوي

القيم الذاتية ل ـ Aحسب الترتيب السابق  .أي أن:

[

]

بتحويمة االستقطار

أي أن المصفوفتين  D,Aتكونان متشابيتين وتسمى المصفوفة

والتشابو  ،Similarity diagonalization transformationويستفاد من ىذه النظرية في عممية
تحويل المصفوفات إلى مصفوفات قطرية ،وفي عمميات التحقق من صحة األشعة الذاتية ،وىناك شكل

آخر ليذه النظرية وىو أن يكون:
(وتطبق عندما

غير موجود)

ن : 6إذا كانت

قيمة ذاتية لممصفوفة  Aومكررة  mمرة وكانت األشعة

حيث  :ىي مصفوفة قطرية مؤلفة من القيم الذاتية
األشعة الذاتية المقابمة ل ـ

المكررة  .فإن التركيب الخطي ليا

لممصفوفة  Aومقابالً لمقيمة الذاتية

ن : 7إذا كانت

نفسيا حيث أن

قيمة ذاتية لممصفوفة النظامية A

تكون قيمة ذاتية لممصفوفة

عمى القطر الرئيسي .

ىي

∑ يكون أيضاً شعاعاً ذاتياً

أية أعداد حقيقية غير الصفر

| | ويقابميا الشعاع الذاتي  Uفإن

ويقابميا نفس الشعاع الذاتي  . Uحيث أن  nعدد صحيح بشكل عام

نتيجة هامة :إذا كان  n=-فإنو يكون لدينا المصفوفة
الذاتي فيبقى  Uىو نفسو الذي ل ـ . A

ن : 8إذا كان لممصفوفة  Aالقيمة والشعاع الذاتيين
يكون لو القيمة والشعاع الذاتيين ]

ن : 9نظرية (كايمي -ىاممتون) .

ويكون

قيمة ذاتية ليا ،أما شعاعيا

( وكان

∑

[.

إذا كانت  Aمصفوفة مربعة من المرتبة  nوكانت معادلتيا الذاتية بالنسبة لـ ـ
|
فإن  Aنفسيا تحقق تمك المعادلة الذاتية أي يكون لدينا:

~ ~

ىي :
|

فإن

ن :21يمكن الحصول عمى المقموب
بـ

∑ وذلك بضرب تمك الصيغة

من العالقة

من اليسار فنجد أن :
من العالقة:

وبالتالي نحصل عمى المقموب

[

]
ن  :2يكن فك أو نشر أي مصفوفة
 (n-أي يمكن كتابة

(حيث

عمى الشكل التالي:

ن :22يمكن فك واقتطاع أي دالة مصفوفة
كمايمي:

) عمى شكل متسمسمة قوى من  Aحتى القوة

إلى الحد

بشرط تقارب المتسمسمة

كحد أعمى .أي يمكن كتابتيا

∑

وىناك نظريات أخرى يمكن البحث عنيا في المراجع المختصة .
مثال آخر :لنأخذ المصفوفة المتناظرة التالية ] :

[

والمطموب :إيجاد القيم واألشعة الذاتية ل ـ A
ثم حساب المصفوفة  Tوالجداء
ثم التأكد من أن:

[

]

الحل :إليجاد القيم الذاتية ليذه المصفوفة نشكل المعادلة الذاتية ليا وىي:
وحتى ال نحصل عمى الحل التافو لمشعاع العمودي

نجعل:

|

 Xنضع محدد المصفوفة مساوياً لمصفر أي

|
|

|
وبأخذ مفكوك ىذا المحدد حسب (سايروس) نجد أن:

ومنو نحصل عمى المعادلة
~

~

نحل ىذه المعادلة بالنسبة ل ـ

أو عمى

جذور كامنة

حسب خوارزمية معادالت الدرجة الثالثة فنحصل عمى

قيم ذاتية لممصفوفة السابقة  Aوىي:

وهنا نالحظ أن :مجموع ىذه القيم لذاتية = مجموع عناصر القطر الرئيسي لممصفوفة trac(A) =A
ولمحصول عمى األشعة الذاتية المقابمة لكل من ىذه القيم الذاتية نعوض قيم
فإنو يكون لدينا:

المعادلة المميزة :فعندما نضع

[]

]

عمى التوالي في مصفوفة

[

ومنيا نحصل عمى المعادالت الخطية المتجانسة التالية:

وىي معادالت غير مستقمة عن بعضيا البعض بل ىي عبارة عن معادلة واحدة (ألن الثانية تنتج من
األولى بضربيا بـ ـ )

( والثالثة من األولى بضربيا بـ ـ

.)-

ولذلك نأخذ معادلة واحدة منيا ولتكن المعادلة الثانية فنجد أن:
وىي تعطينا النياية من الحمول المقبولة لذلك نبدأ بالحل البسيط الذي يكون فيو
أن:

ثم نضع

فنحصل عمى

فنحصل عمى أن

وبذلك نحصل عمى الشعاع الذاتي األول وىو] :

[

ومنيا نحصل عمى حزمة األشعة المقابمة لمقيمة الذاتية:

من العالقة] :

[

حيث  Cىو أي عدد حقيقي (غير الصفر) .
ولكن إذا وضعنا

فنحصل عمى

في المعادلة

فإننا سنحصل عمى أن

 ،لذلك نضع

وبالتالي نحصل عمى الشعاع الذاتي اآلخر المقابل أيضاً لمقيمة الذاتية

وىو[ ] :
ومنيا نحصل عمى حزمة أخرى من األشعة المقابمة لمقيمة الذاتية
] [

~

~

من العالقة اآلتية :

ولكن إذا وضعنا

فنحصل عمى أن

في المعادلة

وىو :

وعندىا نضع

فإننا سنحصل عمى أن :

وبالتالي نحصل عمى الشعاع الذاتي الثالث المقابل أيضاً لـ ـ

[

]

ومنو نحصل عمى حزمة ثالثة من األشعة المقابمة أيضاً لمجذر الذاتي

وحسب النظرية

أي أن

نالحظ أن:

ولمتحقق من أن ىذه األشعة

من العالقة اآلتية :

غير مستقل عن

صحيحة نتأكد من أن قيميا تحقق المعادلة الذاتية التالية:

وكمثال عمى ذلك نـأخذ أحد أشعة لحزمة الثالثة فنجد أنيا محققة :
]

]

[

وأخي اًر لنأخذ القيمة الذاتية الثالثة
]

[

[]

ونعوضيا في المعادلة
[

[]

]

فنجد أن:
[

[]

ومنيا نحصل عمى المعادالت الخطية التالية:

وىي معادالت غير مستقمة عن بعضيا البعض (ألن محددىا معدوم) ولحميا نقوم بضرب الثانية بـ ـ
ثم نطرحيا من الثالثة فنحصل عمى المعادلة التالية:
فإذا وضعنا

 ،وبالتعويض في المعادلة الثالثة أو غيرىا نجد أن

فإن

وبذلك نحصل عمى الشعاع األول المقابل لمقيمة الذاتية:
]

[

]

ولمتأكد من صحتو نعوضو في المعادلة
]

[

وىو:
[

فنجد أنيا محققة :
]

[

[]

]

ثم نقوم بتشكيل المصفوفة  Tمن األشعة األولى المقابمة لمقيم الذاتية وىي:
~

~

[

،

[

]

[

]

وبذلك نجد أن:
]

[ ]

[ ]

[

]

[

[

]

واذا أردنا أن نحصل عمى األشعة الذاتية الواحدية فإننا نقوم بحساب أطوال األشعة الذاتية السابقة ونقسم

عناصر كل شعاع عمى طولو كما يمي:

‖ ‖
‖ ‖
‖ ‖

√ ‖ ‖
√ ‖ ‖
√ ‖ ‖
وىكذا نجد أن األشعة الذاتية الواحدية ىي:
√

وىو يقابل

] [
√

√

وىو يقابل

] [
√

وىو يقابل
] [

وىي تحقق العالقة السابقة:
كما أنيا تحقق المعادلة الذاتية :

~

~

