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1. Bevezetés
Az inverz spektrálelmélet célja, hogy spektrális adatokból meghatározza egy dierenciáloperátor együtthatóit. A természettudományok számos ágában felbukkannak inverz feladatok, gondoljunk
az inverz szóráselméletre vagy akár a földrengések elõrejelzésére
[22]. A kilencvenes években új lendületet kapott a sajátértékek
eloszlására vonatkozó tételek keresése és bizonyítása is.

A lineáris operátor sajátértékének nevezzük a λ számot,
ha a λid − A operátor magtere nem csak a 0-ból áll. Egy D differenciáloperátornál ez azt jelenti, hogy a D értelmezési tartomáEgy

nyába es®, azaz a peremfeltételeket kielégít® függvények körében
van olyan nem azonosan

0f

függvény, amire

Df = λf .

Meg kell jegyeznünk, hogy általában a dierenciáloperátorok
spektruma sem csak sajátértékekb®l áll, de az általunk vizsgált
esetekben vagy a teljes spektrum, vagy annak egy jól meghatározható része, például a negatív féltengellyel való metszete, csak
sajátértékeket tartalmaz.
A Sturm-Liouville típusú dierenciáloperátorok körébe tartozik
a legtöbbet vizsgált egydimenziós Schrödinger operátor. Ez a

y 7→ −y 00 + q(x)y
kifejezéssel deniált operátor, benne a zikai okokból potenciálnak
nevezett

q = 0.

q(x)

Ha a

mennyiséggel, akkor a legegyszer¶bb alakú, amikor

q(x)

potenciált (bizonyos határok között) megvál-

toztatjuk, a spektrum jellege nem változik meg : ha például véges intervallumon tekintjük Dirichlet peremfeltételekkel, akkor a

+∞-hez tartó
tekintjük (pl. q ∈

spektrum egyszeres sajátértékek diszkrét, növekv®,
sorozatából áll, míg ha a
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[0, ∞)

félegyenesen

∈ L mellett) a 0-ban Dirichlet peremfeltétellel, akkor a spektrum
a [0, ∞) félegyenesen folytonos, a (−∞,0) félegyenesen diszkrét,
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Kezdetben tehát zikai problémák megoldásához volt szükség a
dierenciáloperátorok vizsgálatára. Sokszor azonban különböz® alkalmazásokhoz tartozó operátorokat hasonló matematikai módszerekkel lehet vizsgálni, míg más esetekben ugyanaz a gyakorlati
probléma többféle matematikai megközelítést tehet szükségessé.
Dolgozatomban az alkalmazott

matematikai

módszerek szerinti

csoportosítást választottam.
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ezeket a következ® szakaszban részletesen ismertetem.
A dolgozat második felében inverz sajátértékproblémákat tárgyalok. Inverz feladaton általánosságban azt értjük, hogy spektrá-

it [33]. A Sturm-Liouville operátorok esetében spektrális adatok
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m-függvényt

és a spektrálfüggvényt értették.

Klasszikus eredménynek számít, hogy ezek bármelyike  Dirac
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ször Ambarzumian örmény csillagász bizonyított [8], ezért ezeket
a kivételes eseteket Ambarzumian-típusú állításoknak nevezzük.
A másik, amikor két teljes spektrumból származó, vagy ennek
megfelel® mennyiség¶ sajátérték segítségével határozzuk meg a
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Hivatkozások

potenciált. Néhány jól ismert eredmény :

2.1. Tétel (Borg). σ(0,0) ∪ σ(α,0) meghatározza a potenciált,
míg egy valódi részhalmaza már nem határozza meg.
Itt

σ(α, β)

A szerz® publikációi

a

Folyóiratcikkek:
0

y(0) cos α − y (0) sin α = 0,

An n-dimensional Ambarzumian type theorem for
Dirac operators, Inverse Problems 20 (2004), 15931597.
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y(π) cos β + y 0 (π) sin β = 0
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σ(0,0)

spektrum.
Meg kell jegyeznünk, hogy az, hogy sajátértékek egy halma-

Hungar.

Syst.
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tenciál, amihez ugyanezek a sajátértékek tartoznak.

2.2. Tétel (Hochstadt-Lieberman). Ha a potenciál (0, π2 )-en

20, 24, 27, 26] bizonyítottak különböz® olyan feltételeket, amelyek

[21] bizonyított exponenciális rendszerek teljességével kapcsolatos
szükséges és elégséges feltételt.

M ⊂ X ∗ ∩X halmazt X -ben, ha x ∈ X
esetén x = 0 [29].

Teljesnek nevezünk egy
és

m(x) = 0 ∀m ∈ M -re

2.3. Tétel (Horváth). Legyen q∈L2, λn 9−∞, n≥1 tetsz®leges

különböz® valós számok. Legyen λn ∈ σ(αn,0). Akkor a λn√sajátértékek meghatározzák a potenciált ⇔ tetsz®leges µ 6= ± λn-re
{e±2iµx, e±2iλnx } teljes L2[−π, π]-ben.
6
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értékek ismeretében a potenciált valamilyen egyszer¶ módszerrel

ismert, akkor bármely σ(α, β) meghatározza ( π2 , π)-n is.
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[3] M. Horváth and M. Kiss,

za meghatározza a potenciált , nem jelenti azt, hogy ezen saját-

kiszámíthatjuk, hanem csak annyit, hogy nincs két különböz® po-

,

[2]

π π
a Dirichlet, σ( , ) pedig a Neumann peremfeltételhez tartozó
2 2

[6]

Stability of an inverse eigenvalue problem for Schrödinger operators, preprint (2007).
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Magyarul:
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Középiskolai

A tétel feltételei teljesülnek r = s = 2 esetén, ha a ϕn rendszer
Riesz bázis. Lp -terek közötti interpolációval számos egyéb következményét is kimondjuk a 7.4. szakaszban.
A félegyenesen hasonló állítást mondhatunk ki (7.7.1. tétel),
ám abban ϕn helyett más függvényrendszer szerepel, ezért más jelleg¶ eredményekhez vezet. Úgy t¶nik, hogy a stabilitást csak akkor
lehet garantálni, ha a problémát áttranszformáljuk egy egydimenziós inverz szórásfeladatba. [5].

Kiderült, hogy exponenciális rendszerek tulajdonságaira vonatkozó tételek segítségével ([11, 23, 32]) az el®bb említett eredmények nagy többsége levezethet® ebb®l a feltételb®l (és
esetén a

σ(α, β)-ra

sin β 6= 0

vonatkozó bonyolultabb, de hasonló jelleg¶

feltételekb®l), lásd a [21] cikk 4. részét.
A hatodik fejezetben részletesen ismertetem ezt az eredményt,
és a félegyenesre vonatkozó megfelel®jét. Ezek teszik lehet®vé a
stabilitás kérdésének vizsgálatát, amivel a hetedik fejezetben foglalkozunk.

3. Új tudományos eredmények
Új tudományos eredményeket tartalmaz a második, a harmadik,
a negyedik, az ötödik és a hetedik fejezet.
A második fejezetben a sajátértékek hányadosairól szóló becslések bizonyítása a cél. Ashbaugh és Benguria [10] bizonyították,
hogy ha a

q(x)

potenciál nemnegatív, akkor

λn
≤ n2 .
λ1
Két tetsz®leges sajátérték hányadosára módszerük a

korlátot adta, ahol

dxe x

λn l n m2
≤
λm
m
fels® egészrészét jelöli. Megmutatták

azt is, hogy vannak olyan potenciálok, amelyek esetén
sz®legesen megközelíti

λn
λm tet-

n
m -et. Ezek a példák azonban úgynevezett

multiple-well (sokvölgyes) potenciálok, amelyek a

[0, π] interval-

lumon belül néhány pont környezetében nagyon nagy értékeket
vesznek föl, míg máshol közel

10

0-t.
7

Ez alapján azt sejtették, hogy

ha a potenciál nem pusztán nemnegatív, hanem konvex is, akkor
az egészrészek elhagyhatók, azaz

λn
n2
≤ 2
λm m

ugyanaz, mint a 0 potenciállal kapott spektrum, akkor az
operátorban szerepl® mátrix potenciál a 0.
A hatodik fejezetben tárgyalt, exponenciális rendszerek teljes-

n≥m

ségére vonatkozó állítások vezettek az inverz sajátértékfeladat újfajta kit¶zéséhez. A hetedik fejezetben ennek a stabilitását vizsgá-

is teljesül.

Témavezet®mmel közösen bizonyítottuk [4], hogy a sejtés er®sebb formában is igaz; elegend®, ha a potenciálról csak azt tesszük
fel, hogy egyvölgyes (single-well) [9], azaz létezik egy olyan a ∈
∈ [0, π], hogy q monoton csökken [0, a]-n és monoton n® [a, π]n. Módszerünkkel számos további új eredmény bizonyítható, mint
például a 2.2.2.-2.2.4. tételek.
A harmadik fejezetben hasonló tételeket fogalmazok meg a végtelen intervallum esetére (3.3.1., 3.3.8., 3.3.10. tételek), ezek szintén közös eredmények.
A rezg® húr egyenlete Liouville-transzformációval egydimenziós Schrödinger-egyenletté alakítható át. Ezen alapul a 4.2.1. tétel. Szintén saját eredményem a 4.3.2. tétel,
amelyben bizonyítom, hogy ha a húr % tömegs¶r¶sége
 szimmetrikus egyvölgyes, akkor

λn
λ1

 szimmetrikus egygátas, akkor

≥ n2 .

λn
λ1

≤ n2 ,

Ha %∈C 1[0, π] és valamilyen n>1-re egyenl®ség van, akkor
% konstans. (A tömegs¶r¶ség szimmetrikus, ha %(x)=%( π2 −
− x), míg egygátas (single-barrier), ha −% egyvölgyes.)
Az ötödik fejezetben Ambarzumian típusú tételeket
bizonyítok. Saját eredményem az 5.2.2. és a Dirac operátorra vonatkozó 5.3.1. tétel. Utóbbi az 5.3.3 peremfeltétel esetén azt állítja, hogy ha a Dirac operátor spektruma
8

lom. A potenciált meghatározó sajátértékrendszer fogalma nélkül
ugyanis eddig csak nagyon speciális stabilitásról szóló tételek létez(het)tek.

A 7.3.1. tétel a véges intervallum esetén lényegében tisztázza a
stabilitás kérdését [6]. Tekintsük a
√
2
ϕ0 =
,
2

függvényrendszert és a

p
ϕn = cos 2 λn x : n ≥ 1,

b 7→ (hb, ϕni)

(n ≥ 1)

Rπ
Lr0 → ls leképezést, ahol 1 ≤ r, s ≤ ∞ és Lr0 = {h ∈ Lr : 0 h = 0}.
Legyen q, q∗ ∈ L1, kqk1 , kq∗k1 ≤ D, és tegyük fel, hogy valamilyen
adott αn számokkal 14 ≤ λn ∈ σ(αn,0, q), 14 ≤ λ∗n ∈ σ(αn,0, q∗) (n ≥
≥ 1), limn→∞ λn = +∞ and limn→∞ |λ∗ n − λn | = 0. Ha az el®z®
leképezés inverze korlátos, és az inverz normája C , akkor
! 1s
X
kq ∗ − qkr ≤ c(D)C
|λn − λ∗n |s .
n

Ha az inverz nem korlátos, akkor minden q potenciálhoz és minden U > 0, M > 0 számhoz létezik olyan q∗ potenciál, hogy kq −
− q ∗ kr ≤ U és
kq − q ∗kr > M

X
n

9

|λn − λ∗n |s

! 1s

.

