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Обернена спектральна задача для узагальнених Якобiєвих
ермiтових матриць

Доповiдь присвячена оберненiй спектральнiй задачi для трьох-дiагональних бло-
чних ермiтових матриць типу Якобi.

Пряма спектральна задача для таких узагальнених Якобiєвих ермiтових матриць
була розв’язана у статтi [5]. У цiй роботi було побудовано розклад за узагальнени-
ми власними векторами та вiдповiдну спектральну мiру для операторiв породжених
такими матрицями. Необхiдно зауважити, що у даному випадку, на вiдмiну вiд кла-
сичних Якобiєвих матриць, спектральна мiра є операторнозначною.

Тому, природнiм є завдання щодо розв’язку оберненої спектральної задачi. А саме,
постають наступнi питання:

1. Чи можна вiдновити матрицю за її спектральною мiрою i за якою процедурою
це можна зробити?

2. Якщо можна, то якi умови необхiдно накласти на мiру, щоб вона була спект-
ральною мiрою деякої узагальненої Якобiєвої ермiтової матрицi?

У доповiдi наводиться процедура, яка дозволяє вiдновити матрицю по її спектраль-
нiй мiрi для деякого типу узагальнених Якобiєвих ермiтових матриць. Також отри-
манi необхiднi та достатнi умови, за яких вiдповiдна мiра є спектральною мiрою та
процедура вiдновлення матрицi за нею є коректна.
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