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Odvo¤te sdruºenou hustotu pravd¥podobnosti a level spacing distribuci pro vlastní £ísla unitárních náhodných
matic t°ídy

GUE(N) pro N = 2. Uºijte faktu, ºe je-li (λ1 , λ2 ) sdruºená hustota pravd¥podobnosti,
℘(r) vypo£te podle vztahu



(r + x, x) dx +
(x − r, x) dx .
℘(r) = Θ(r)

pak se level

spacing distribuce

R

R

 (8 bod·)

Vyslovte denici spektrální hustoty (level density) a odvo¤te její konkrétní podobu pro poissonovské matice
s diagonálními prvky vybranými z lineárního rozd¥lení

AΘ(x)Θ(4 − x)x.

Pro tuto konkrétní spektrální hustotu

vykreslete co nejp°esn¥ji p°íslu²nou distribu£ní funkci. Zapi²te její analytickou podobu v kompaktním tvaru.

 (12 bod·)

Popi²te (obecn¥ a co nejkorektn¥ji) unfoldovací proceduru. Pro poissonovské matice

POI(N)

pro

N = 4

z p°ede²lého p°íkladu pak vypo£ítejte, na jaké hodnoty zobrazí kompletní unfoldovací procedura p·vodní
vlastní £ísla

x1 = 1, x2 =

√

7, x3 = 4/3

a

x4 = 2.

 (PC úloha  nepovinná) Správným vy°e²ením této úlohy lze vylep²it celkové hodnocení získané na základ¥

výsledk· úloh 13 o jeden stupe¬ (za p°edpokladu, ºe první £ást nebyla hodnocena stupn¥m F.)
tridiagonální symetrické náhodné matice °ádu
rozd¥lení

q(x) = 4Θ(x)xe−2x .
•

N = 100,

Generujte

jejichº nenulové prvky jsou vybrány z Erlangova

Vykreslete histogram spektrální hustoty. Opakovanými realizacemi náhodných
matic korigujte jeho hladkost.

•

Vykreslete graf statistické rigidity

Δ(L)

pro hodnoty

L =

1
10

:

1
10

: 6.

Ri-

giditu analyzujte pro neunfoldované spektrum. Spektrum pouze ²kálujte na
jednotkovou st°ední hodnotu level-spacingu.

K zisku minimálního pozitivního hodnocení (E) je t°eba, aby sou£et bod· z prvních t°í p°íklad· byl v¥t²í neº 24 a
sou£in byl r·zný od nuly. Bonusové body se zapo£ítávají aº po spln¥ní p°ede²lé podmínky!

Jméno studenta (tiskacím písmem)

1

2

3

Celkové hodnocení zkoušky (ve formátu A,B,C,D,E,F):

BONUS

ČÁST A

PC

CELKEM BODŮ

Podpis studenta:

Zkou²ková písemná práce £. 2 z p°edm¥tu 01TNM
úterý 16. února 2016, 13:0014:30

 (30 bod·)

Odvo¤te sdruºenou hustotu pravd¥podobnosti pro vlastní £ísla náhodných matic t°ídy

GOE(N)

pro velké

N.

Sv·j výpo£et podrobn¥ komentujte!

 (12 bod·)

Vyslovte a dokaºte v¥tu o unfoldingu. D·kaz podrobn¥ komentujte! Poté vyslovte korektní denici unfoldovací
procedury.

 (12 bod·)

Nech´ je sdruºená hustota pravd¥podobnosti pro vlastní £ísla náhodných matic

2×2 popsána formulí ℘(λ1 , λ2 ).

Ze znalosti této sdruºené hustoty pravd¥podobnosti odvo¤te obecný tvar level spacing distribuce.

 (PC úloha  nepovinná) Správným vy°e²ením této úlohy lze vylep²it celkové hodnocení získané na základ¥

výsledk· úloh 13 o jeden stupe¬ (za p°edpokladu, ºe první £ást nebyla hodnocena stupn¥m F.)
tridiagonální symetrické náhodné matice °ádu
rozd¥lení

q(x) = 4Θ(x)xe−2x .
•

N = 100,

Generujte

jejichº nenulové prvky jsou vybrány z Erlangova

Vykreslete histogram spektrální hustoty. Opakovanými realizacemi náhodných
matic korigujte jeho hladkost.

•

Vykreslete graf statistické rigidity

Δ(L)

pro hodnoty

L =

1
10

:

1
10

: 6.

Ri-

giditu analyzujte pro neunfoldované spektrum. Spektrum pouze ²kálujte na
jednotkovou st°ední hodnotu level-spacingu.

K zisku minimálního pozitivního hodnocení (E) je t°eba, aby sou£et bod· z prvních t°í p°íklad· byl v¥t²í neº 24 a
sou£in byl r·zný od nuly. Bonusové body se zapo£ítávají aº po spln¥ní p°ede²lé podmínky!

