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1 Deni ja permuta yjna
Dawno temu, Chi« zy y, a potem matematy y europejs y (gªównie Cramer)
zastanawiali si nad nastpuj¡ ym problemem:
ada rozwi¡zanie? Szukano jakiej±

kiedy ukªad równa« posi-

harakterystyki, któr¡ mo»na poli zy¢ dla

ukªadu równa«, która odpowiadaªaby na to pytanie.
O zywi± ie najszyb iej zaproponowano formuªy dla ukªadów równa« z
dwiema niewiadomymi, ale udaªo si to pó¹niej uogólni¢. Wprowadzono poj ie wyzna znika, deniowanego nastpuj¡ o:

det(A) =

X

(−1)inv(σ) Aσ(1),1 Aσ(2),2 ...Aσ(n),n

(1)

σ∈S

n! permuta ji zbioru {1, 2, 3, 4, ..., n}, σ jest permuta j¡ w tym zbiorze, inv() jest funk j¡ mówi¡ ¡ ile przestawien oryginalnego
zbioru nale»y wykona¢ aby uzyska¢ σ .
Z kolei Ai,j to wspóª zynniki ukªadu równa«,
Gdzie

S ozna

za zbiór

A1,1 x1 + A1,2 x2 + ... + A1,n xn = B1
...

...



An,1 x1 + An,2 x2 + ... + An,n xn = Bn






(2)

który mo»na zapisa¢ w posta i ma ierzowej,
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(3)

Jak to rozumie¢? Wypiszmy wszystkie permuta je np. prostego zbioru

{1, 2, 3},

przestawiaj¡

w kolejny h wiersza h kolejne symbole (st¡d ro±nie

li zba inwersji):
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{3, 1, 2}
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{2, 1, 3}
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(4)

2 Czy rze zywi± ie to mówi o istnieniu rozwi¡zania?
Aby istniaªo rozwi¡zanie ukªadu równa« o

n

ró»ny h równa« na te niewiadome.

n

niewiadomy h, musimy mie¢

Aby równania byªy ró»ne, musi by¢

speªniony warunek liniowej niezale»no± i równa«.
zale»ne od pozostaªy h

n−1

Równanie

n

jest liniowo

równa« je±li:

An =

n−1
X

ck Ak

(5)

k=1

Gdzie

Ak

ozna za wektor wspóª zynników

Ak = [Ak,1 , Ak,2 , ..., Ak,n].

Co

dzieje si z nasz¡ deni j¡ permuta yjn¡ gdy mamy tak¡ liniow¡ zale»no±¢?
Podstawmy:

det(A) =

X

(−1)inv(σ) Aσ(1),1 Aσ(2),2 ... ·

σ∈S

n−1
X

Aσ(k),n

(6)

k=1

Sum z kombina ji liniowej mo»na wy i¡gn¡¢ na po z¡tek rela ji,

det(A) =

n−1
X

X

(−1)inv(σ) Aσ(1),1 Aσ(2),2 ...Aσ(k),n

(7)

k=1 σ∈S

No i to wszystko

o nale»aªo pokaza¢. Dla zego? Otó»: w ilo zynie per-

muta yjnym wystpuj¡ zawsze dwa identy zne wyrazy z tego samego wiersza
wspóª zynników:

Aσ(k),k , Aσ(k),n .

Co z tego? je±li wyli zymy wszystkie per-

muta je wska¹ników, to ka»demu ukªadowi
ukªad wska¹ników

σ(1)σ(2)...σ(n)...σ(k)

σ(1)σ(2)...σ(k)...σ(n) odpowiada

o prze iwnym znaku! St¡d, ka»da

permuta ja ma swoj¡ antypermuta je i wszystkie sumuj¡ si do zera! To
gªówna idea tej deni ji i gªówna siªa w zastosowaniu do badania liniowej
niezale»no± i ukªadu równa«.
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3 A o z deni j¡ Lapla e'a? (trudne)
Deni ja Lapla e'a jest naturalnym rozwini iem kon ep ji deni ji permuta yjnej wyzna znika. Aby uzyska¢ wszystkie permuta je dla n-wymiarowego

n−1 wymiarów. Np. we¹my
i¡gu {1, 2, 3, 4}. Wida¢, »e
pierwszy wiersz mo»e by¢ wybrany odpowiednio jako 1{2, 3, 4}, 2{1, 3, 4},
3{1, 2, 4}, 4{1, 2, 3}. Odpowiada temu 0, 1, 2, 3 inwersji. Zauwa», »e i¡gi za
ukªadu równa«, mo»emy rozpatrzy¢ reduk j do

ukªad o

n = 4.

Wów zas, mamy permuta je

wybran¡ pierwsz¡ yfr¡ s¡ uporz¡dkowane, jak w podwyzna znika h Lapla e'a.
Aby z ty h

4

mo»liwy h kombina ji uzyska¢ wszystkie mo»liwe permu-

ta je, nale»y wymno»y¢ permuta j zwi¡zan¡ z pierwsz¡
muta je doklejony h do niej trójek.

yfr¡ przez per-

To jest dokªadnie s hemat Lapla e'a

rozwijania wzgldem pierwszej kolumny.

4 Wªasno± i wyzna zników
Z deni ji permuta yjnej naty hmiast wynika, »e zamiana w wyzna zniku
kolumn lub wierszy prowadzi do wprowadzenia pojedyn zej inwersji do permuta ji (np.

i¡g

{1, 2, 3, 4} po zamianie wierszy 2 i 3 zmieni si w {1, 3, 2, 4}).

St¡d, znak wyzna znika zmienia si na ujemny po takiej opera ji.
Z kolei pomno»enie wyzna znika przez staª¡ (w my±l deni ji permuta yjnej) mo»e odpowiada¢ pomno»eniu przez staª¡ dowolnego wiersza lub
kolumny ma ierzy wspóª zynników.

Wynika to wprost z tego, »e w sumie

permuta yjnej wystpuj¡ ilo zyny, w który h zawsze znajduje si jeden element z ka»dego wiersza/kolumny.
Wyzna znik ma ierzy, w którym do wiersza/kolumny dodaje si kombina j liniow¡ pozostaªy h wierszy/kolumn pozostaje niezmieniony. Wynika
to z rozumowania przedstawionego przy paragrae o istnieniu rozwi¡zania
ukªadu równa«.

Czynniki bd¡ e kombina jami liniowymi sumuj¡ sie do

zera i nie daj¡ wkªadu do wyzna znika.
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