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 המחקר שאלת .1
  משינויים מושפעת גרף של השכנויות מטריצת של הסינגולריות תכונת אופן באיזה

 ?בגרף קלים גאומטריים

 תכונות על שמירה תוך ,מהגרף בלבד אחת צלע הוצאת לאחר האם – בפרט

 ?הסינגולריות תכונת את לאבד או לקבל ניתן ,קשירות  כגון ,בסיסיות

 למחקר הרקע .2

בעיקר לתחום במתמטיקה הנקרא  להם שייך הקשר בין תכונות גיאומטריות של גרפים ומטריצות המתאימות 

כלומר אוסף הערכים העצמיים של מטריצות  , תורה זו עוסקת באפיון הספקטרום". תורת הגרפים הספקטרלית"

כדוגמת תורת , לתורה זו יישומים גם בתחומים אחרים במתמטיקה ובתחומי מדע אחרים. המשויכות לגרפים

, למשל, ממושקלבעזרת הערך העצמי השני הגדול ביותר של מטריצה המשויכת לגרף . ההסתברות ומדעי המחשב

של  לסיבוכיותםכך מקבלים חסמים טובים . ניתן לחסום את זמן הערבוב של הילוך מקרי רגיל על גרף

 .אלגוריתמי חיפוש המבוססים על הילוכים מקריים על גרפים

דוגמה לקשר  . של גרף השכנויותהינה מטריצת , ומהנחקרות ביותר בתחום, המטריצה הפשוטה ביותר להגדרה

ורק  , סימטרית אםהינה של גרף  השכנויותהיא שמטריצת  השכנויותבין תכונות של הגרף ותכונות של מטריצת 

. יש לגרף קדקוד מבודד, ורק אם, דוגמה אחרת היא שהמטריצה מכילה שורת אפסים אם. הגרף אינו מכוון, אם

אי לכך שאלה טבעית היא מה ניתן לומר  . אחת התכונות הבסיסיות ביותר של מטריצות הנה תכונת הסינגולריות

בספרות המקצועית נמצא לפחות מאמר אחד הנותן  . שלו היא סינגולרית השכנויותעל הגרף באם ידוע שמטריצת 

ואינו  , הנתוןשל הגרף  הגרפים-משתמש במבנה של תת אך האפיון שנמצא ,אפיון גרפי לתכונת הסינגולריות

 (.בביבליוגרפיה 1ראה מקור )מהווה תכונה גיאומטרית פשוטה להצגה 

 המחקר תהליך .3

כגון  , הכרת משפחות גרפים, השלב הראשון של המחקר כלל למידה מקדימה של תורת הגרפים

 .ותכונותיהן, טורוס מוכלל והיפר קוביות, (טורוס חד מימדי)מעגל , קטע, הגרף השלם

.  יש מטריצת שכנויות סינגולרית קשירבשלב הבא ניסינו למצוא תנאי הכרחי ומספיק לכך שלגרף 

לכן  , תנאי מספיק ברור הוא ששניים מקודקודיו של הגרף יהיו מחוברים לאותם הקודקודים בדיוק

כלומר גרף שאינו  , שלב זה הסתיים לאחר מציאת דוגמה נגדית מוכרת. בדקנו האם תנאי זה הכרחי

 .והוא ההיפר קובייה ממימד זוגי, אך המטריצה שלו סינגולרית, מקיים את התנאי

במהלך הוכחת התאמתה של הדוגמה הנגדית  . השלב האחרון היה תוצאה של עבודתנו בשלב השני

לכל היפר קובייה ממימד זוגי יש מטריצת   –שמנו לב לתכונה מעניינת של ההיפר קובייה , להשערתנו

יש מטריצת שכנויות  הקובייה ואף לגרף המתקבל לאחר הוצאת צלע של , שכנויות סינגולרית

לתנאים בהם תכונת  , דרך חקירת מקרים פרטיים, לפיכך ניסינו לגבש השערה. סינגולרית

נשמרת או תנאים בהם תכונת הסינגולאריות משתנה לאחר   השכנויותהסינגולריות של מטריצת 

  .הוצאת צלע של גרף

 המחקר ממצאי .4

   d–-מ 2 בהפרש המספרים כל קבוצת הוא d ממימד קובייה היפר של השכנויות מטריצת של הספקטרום  •

  .k מעל d ,הבינומי המקדם ממימד הוא d-2k (0kd) העצמי הערך של העצמי המרחב כאשר ,d עד   

 .סינגולרית שכנויות מטריצת יש זוגי ממימד קובייה שלהיפר מכאן   

 .סינגולרית שכנויות מטריצת יש זוגי ממימד קובייה היפר של צלע הוצאת לאחר המתקבל לגרף •

 לקטע ואילו ,רגולרית שכנויות מטריצת יש זוגי-אי מסדר למעגל •

 .סינגולרית שכנויות מטריצת יש צלע הוצאת לאחר ממנו המתקבל 

 המטריצות של האופייניים הפולינומים בין הקשר ,פירוט ביתר 

 האופייני הפולינום הוא gn כאשר ,gn(x)=fn(x)-fn-2(x)-2 הוא 

 ,n מסדר קטע של האופייני הפולינום fn ואילו ,n מסדר מעגל של 

 .מארבע החל טבעי n לכל fn(x)=xfn-1(x)-fn-2(x) -ו  ,f2(x)=x2-1, f3(x)=x3-2x המקיים 

 .סינגולרית שכנויות מטריצת לו יש צלע הוצאת לאחר אך ,רגולרית שכנויות מטריצת יש השלם לגרף •

 הוא n מסדר השלם הגרף של השכנויות מטריצת של האופייני הפולינום ,כן על יתר   

   fn(x)=(x+1-n)(x+1)n-1, צלע הוצאת לאחר השלם הגרף של השכנויות מטריצת של האופייני והפולינום 

  .gn(x)=x(x+1)n-3(x2+(3-n)x+4-2n) הוא   

 לעתיד ומחשבות מסקנות .5

אחת השאלות המעניינות שניתן לשאול  . אינה ברורה לחלוטין השכנויותתכונת הסינגולריות של מטריצת 

, ובאיזה אופן ניתן  לעשות זאת)בעקבות מחקרנו הינה כמה צלעות ניתן להוציא מההיפר קובייה ממימד זוגי 

כך שתכונת הסינגולריות של , כפונקציה של המימד, (שהרי לאחר הוצאת צלע כבר יש הבדלים בין הצלעות

הנה יציבות או רציפות של  הערך העצמי הנמוך  , כללית יותר, שאלה אחרת. תשמר השכנויותמטריצת 

האם ניתן למצוא תנאי על דרגתו של גרף רגולרי כפונקציה של  ,  באופן מדויק יותר. ביותר בערך מוחלט

שיבטיח שהערך העצמי הקטן ביותר בערך מוחלט ישתנה בגודל הקטן כרצוננו כאשר , מספר הקדקודים

  ?מספר הקדקודים גדל לאינסוף
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