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19.2. Multipliciteter

Sats 19.11. Sekularpolynomet det(Af −λE) = 0 för en avbildningsmatris beror ej p̊a
valet av bas.

Bevis L̊at e och f vara tv̊a baser med bassambandet f = eT . Om Ae och Af är avbild-
ningsmatriserna i respektive bas, s̊a är

det(Af − λE) = det(T−1AeT − λE)

= det(T−1(Ae − λE)T )
= detT−1 det(Ae − λE) detT

=
1

detT
det(Ae − λE) detT

= det(Ae − λE).

Allts̊a, det(Af − λE) = det(Ae − λE).

Definition 19.12. Om till ett egenvärde till F hör ett egenrum av dimension k, s̊a säger
vi att den geometriska multipliciteten är k. Den algebraiska multipliciteten är
antalet g̊anger egenvärdet förkommer som nollställe till den sekularekvationen.

Sats 19.13. För en godtycklig avbildningsmatris gäller att alla algebraiska multiplici-
teter är ≥ än motsvarande geometriska.

För symmetriska avbildningar eller allmännare för diagonaliserbara avbildninger, s̊a r̊ader
likhet i satsen ovan.

Sats 19.14. Om F : E → E är diagonaliserbar s̊a är alla geometriska och algebraiska
multipliciteter lika.

Exempel 19.15. Vi g̊ar tillbaka till Exempel 18.14 och studerar den algebraiska respektive
geometriska multipliciteten.

1. det(A−λE) = 0 om λ1 = 6, λ2 = 12 och λ3 = 18, dvs den algebraiska multipliciteten
är 3. Egenrummen till λ1, λ2 och λ3 är tillhörande egenvektorer (1, 1, 1)t, (1, 0,−1)t

samt (1,−2, 1)t. Den geometriska multiplicitetn är ocks̊a 3.

2. Eftersom det(B − λE) = 0 för λ1 = 0, λ2 = 1 och λ3 = 1, s̊a är den algebraiska
multipliciteten 3. Egenrummet till λ1 är egenvektorn (1,−1, 2)t och till λ2 och λ3

planet x1 − x2 + 2x3 = 0. Den geometriska multipliciteten är allts̊a 3.
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3. Det följer att det(C − λE) = 0 för λ1 = λ2 = λ3 = 1. Därmed är den algebraiska
multipliciteten 3. Egenrummet till λ1, λ2 och λ3 best̊ar endast egenvektorn (2, 0,−1)t;
vilket betyder att den geometriska multipliciteten är allts̊a 1.

4. Den algebraiska multipliciteten är 3 d̊a det(D − λE) = 0 för λ1 = λ2 = λ3 = 1. Den
geometriska multipliciteten är däremot 2, ty egenrummet är alla vektorer i planet
x2 = 0.


