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Divi vienādojumi ar diviem nezināmajiem
Visa tā lielā teorija, ko tūlīt studēsim, ir izaugusi no ļoti 
vienkārša uzdevuma.

Atcerēsimies skolas laiku:

(a) 2x+3y=5

(b) 2x−3y=1

Trīs metodes (rezultātā var iznākt arī daļskaitļi):
a) Metode: jautājiet WolframAlpha:

{2x+3y=5, 2x−3y=1}
{x+2y+3z=1, 2x+2y+z=3, 3x+3y+5z=4}
b) "Izteikt x ar y" (Slikta metode. Kāpēc? Grūti programmēt datoram!)

x=5−3 y
2

;

(5−3 y)−3 y=1 ;
4=6 y ;

y=2
3

; x= 3
2

.

c) "Saskaitīt vai atņemt, lai pazūd" (Labākā metode... Kāpēc?)

(a)+(b)4 x=6 ;

x= 3
2

;

(a)−(b)6 y=4 ;

y= 2
3

.

Trīs situācijas (atceramies skolu...)

x+5y=1

x+5y=3
Te nav neviena atrisinājuma. Kāpēc? Sauksim to par 
nesavietojamu (pretrunīgu, nekonsistentu) vienādojumu 
sistēmu.

2x+3y=5

2x−3y=1

Te ir tikai viens atrisinājums: x=3
2

; y=2
3

. Sauksim to par 

savietojamu un noteiktu sistēmu.

3x−y=1

6x−2y=2
Te ir bezgalīgi daudz atrisinājumu: x vērtību var brīvi 

izvēlēties, bet y=3 x −1 . Kāpēc? Sauksim to par 
savietojamu un nenoteiktu sistēmu. Pavisam nenoteikta tā gan nav...

3 vienādojumi, 3 nezināmie

(a) x+2y+3z=1;
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(b) 2x+2y+z=3;
(c) 3x+3y+5z=4.
1) Metode: jautājiet WolframAlpha (ievērojiet prasīto sintaksi):

{x+2y+3z=1, 2x+2y+z=3, 3x+3y+5z=4}
2) Metode "izteikt un ievietot" te strādā slikti (pamēģiniet paši). 

3) Metode "izdalīt, pareizināt un atņemt" strādā daudz labāk – 
izslēdzam vispirms x, tad y:

Izslēdzam x:

d) (b−2a) −2y−5z=1;
e) (c−3a) −3y−4z=1. 

Izslēdzam y:

f) (d/−2) y+ 5
2

z=−
1
2

;

g) (e+3f) (−4+3⋅5
2
) z=1−

3
2

; jeb 
7
2

z=−
1
2

;

h) (g/(7/2)) z=−
1
7

;

y=−
1
2

−
5
2

z=−
1
7

;

x=1 −2y − 3z=12
7

.

Šo metodi sauc par Gausa metodi jeb 
izslēgšanas metodi (Gaussian Elimination). Šo metodi ir
visvieglāk vispārināt, t.i. piemērot 4 un vairāku vienādojumu 

sistēmām – un “iemācīt” datoram!
Carl Friedrich GaussWikipedia(1777-1855) – viens no visu laiku 
izcilākajiem matemātiķiem. 
Sk. viņa 1855.gada fotogrāfiju. Tā laika foto ir liels retums, sk. fotogrāfijas vēsturi 
Vikipēdijā. 

Droši vien, pats Kārlis Frīdrihs Gauss nemaz tik ļoti nepriecātos, uzzinot, ka 
viņam piedēvē tik vienkāršu metodi, kas ķīniešu matemātiķiem bija zināma jau 2. 
gs. pmē. (sk. Gaussian EliminationWikipedia)

Gausa metode:
uzlabotā tehnikā uz tāfeles
(vai mājas darbā un kontroldarbā)

Risinot sistēmas ar lielāku nezināmo skaitu, vienādojumu 
pārrakstīšana kļūst apgrūtinoša. Taču bez tās var iztikt, rakstot 
visus datus tabulās:

(a) x+2y+3z=1;
(b) 2x+2y+z=3; 

(c) 3x+3y+5z=4.
1 2 3 1

2 2 1 3

3 3 5 4

−> atņemam (b)−2(a) un (c)−3(a)

1 2 3 1

0 −2 −5 1

0 −3 −4 1

> dalām (b) ar −2

1 2 3 1

0 1 5/2 −1/2

0 −3 −4 1

> pieskaitām (c)+3(b)

1 2 3 1

0 1 5/2 −1/2

0 0 7/2 −1/2

> dalām (c) ar 7/2

1 2 3 1

0 1 5/2 −1/2
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0 0 1 −1/7

Ievērojiet, ka iegūtā tabula ir “trīsstūrveida”. Esam ieguvuši 
ekvivalentu sistēmu:

x+ 2y+ 3z=1 ;

y+ 5
2

z=−
1
2

;

z=−
1
7

,

no kuras viegli atrodam nezināmo vērtības:

z=−
1
7 ;

y=−
1
2

−
5
2

z=−
1
7 ;

x=1−2y −3z=12
7 .

Labāks Gausa metodes nobeigums
Nezināmo vērtību aprēķināšana ar izteiksmēm nav parocīga, 
sevišķi tā “nepatīk” datoriem (īstenībā – nepatīk 
programmētājiem). Tās vietā tabulas pārveidojumus labāk ir 
turpināt tālāk, izveidojot nulles arī virs diagonāles:

1 2 3 1

0 1 5/2 −1/2

0 0 1 −1/7

Atņemam 2(b) no (a):

Atņemam 5/2(c) no (b):

1 0 −2 2

0 1 0 -1/7

0 0 1 −1/7

Pieskaitām 2(c) pie (a):

1 0 0 '12/7

0 1 0 -1/7

0 0 1 −1/7

Iegūta ekvivalenta vienādojumu sistēma, kurā nezināmo 
vērtības ir “gatavas”:

x=12
7

;

y=−
1
7 ;

z=−
1
7 .

Šo papildināto metodi sauc par Gausa-Jordana metodi. 

Vilhelms Jordans, vācu ģeodēzists.

Vēl vienu piemēru 3x3 sistēmas atrisinājumam, ar visām detaļām sk. Gaussian 
EliminationWikipedia.

Šajā brīdī Jums ir jāprot:
risināt ar Gausa metodi lineāru vienādojumu sistēmas ar 2, 3 vai

4 nezināmajiem. Par to būs 1.mājas darbs.

s vienādojumi, n nezināmie
Kā vispārīgā veidā pierakstīt lineāru vienādojumu sistēmu ar 
jebkuru vienādojumu skaitu un jebkuru nezināmo skaitu? 
Piemēram, 17 vienādojumus ar 17 nezināmajiem? 

2 vienādojumi:

ax+by=c;
dx+ey=f. 

(2*2+2=8 burti)
3 vienādojumu gadījumā situācija kļūst bezcerīga: būtu 
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jāizmanto 3*3+3+3=15 burti!

4 vienādojumiem: 4*4+4+4=24 burti!

ax+by+cz+du=e;

fx+gy+hz+iu=j;

...
Un kā te atcerēties, “kas ir kas”!

Tāpēc būs jāpierod pie jauniem un ērtākiem apzīmējumiem:

2x2:

a11x1+a12x2=b1; 

a21x1+a22x2=b2.

Lasām "a viens viens", nevis "a vienpadsmit"!
3x3:

a11x1+a12x2+a13x3=b1; 

a21x1+a22x2+a23x3=b2; 

a31x1+a32x2+a33x3=b3.

Daži no koeficientiem var būt nulles, piemēram:

a11x1+a12x2+a13x3=b1; 

.......... a22x2+a23x3=b2; 

.................... a33x3=b3.

Šeit a21= a31= a32= 0.

Sekojot šiem paraugiem, uzrakstiet mājas darbā vispārīgu 4 
vienādojumu sistēmu ar 4 nezināmajiem.

Tagad vispārīgais gadījums – s vienādojumi, n 

nezināmie:

s x n:

a11 x1+a12 x2+...+a1n xn=b1 ; 
a21 x1+a22 x2+...+a2n xn=b2 ;

...
as1 x1+as2 x2+...+asn xn=bs .

Koeficients aij (i-tais vienādojums, j-ais koeficients – pie 

xj). Brīvais loceklis i-tajam vienādojumam: bi
.

Pie šiem apzīmējumiem būs jāpierod.

Gausa metode vispārīgajā (s x n) gadījumā
Kā šo algoritmu tik vispārīgi var izstāstīt?

Un kā PIERĀDĪT ka metode tiešām strādā, t.i. VIENMĒR 
dod pareizus rezultātus?

Un kā to noprogrammēt – ja programmai iedod s x n masīvu 
ar koeficientiem A[s, n] un brīvo locekļu masīvu B[s], bet 
rezultātā jāizdod masīvs X[n]?

Varētu mēģināt šādi:

No piemēriem mēs zinām, ka Gausa metode ir veidota no 
šādiem elementāriem soļiem (sauksim tos par operācijām):

a) Izdalām kāda vienādojuma abas puses ar 
kādu skaitli c (kas nav nulle). 
cx1+dx2+...=b ;

x1+
d
c
x2+...=

b
c

b) No viena vienādojuma V1 atņemam otru 

vienādojumu V2, pareizinātu ar kādu skaitli d, 

un rezultātu V 1− d V 2 liekam V1 vietā. 



V 1=b1
V 2=b2

==>
V 1−dV 2=b1−db2

V 2=b2
Ko darīt, ja operācijā (b) rodas vienādojums 0=0? 

Piemērs: x+y=1; 2x+2y=2 ==> 0=0.

Tad vienādojumu V1 vienkārši atmetam, atstājot V2 (vai otrādi).

Kāpēc tā? Jo V1 var iegūt no V2, izdalot ar 2 (vai otrādi).

Bet ko darīt, ja šajā operācijā rodas vienādojums 0=1; 0=2 

vai  tml.?

Piemērs: x+y=1; 2x+2y=4 ==> 0=2.

Tad vienādojumi V1 un V2 nav savietojami, un tāpēc nav 

savietojama arī visa sistēma. Tālāk nekas vairāk nav jādara, jo 
(negatīvs) rezultāts jau ir iegūts.

Ja gribēsim Gausa metodi programmēt, tad dažos gadījumos 
nāksies speciāli parūpēties, lai sistēmas kreisajā augšējā stūrī ir
nezināmais ar nenulles koeficientu. Pēc tam šim koeficientam 
lietosim operāciju (a) utt. Rakstot programmu, tas būtu ļoti ērti.

0 x1+2 x2+...=3
3 x1−5 x2+...=1

Tāpēc dažos gadījumos nākas izmantot vēl divas vienkāršas 
operācijas:

c) Divus vienādojumus apmainīt vietām. 

d) Divus nezināmos apmainīt vietām. 
Piemērs (0x uzdevumā parasti nemaz neraksta, bet programmā 
šis koeficients 0 būs jāglabā): 

0x+2y+3z=4,
2x+3y+4z=5,
3x+4y+5z=6.
Divi varianti, lai kreisajā augšējā stūrī iegūtu nenulles 
koeficientu: vai nu (operācija c) pārvietojam vienādojumus:

2x+3y+4z=5,
0x+2y+3z=4,
3x+4y+5z=6,
vai arī (operācija d) pārvietojam nezināmos:

2y+0x+3z=4,
3y+2x+4z=5,
4y+3x+5z=6.
[Vienādojumu sistēmās visos vienādojumos nezināmos ir 
pieņemts sakārtot vienādā secībā.]

Ar operāciju c) un d) palīdzību mēs vienmēr varam panākt, ka 

sistēmas kreisajā augšējā stūrī ir nezināmais ar
nenulles koeficientu. Tālāk, šim koeficientam lietosim 
operāciju a), pēc tam – ar b) veidosim nulles pirmajā kolonnā 
utt. 

Operācijās a), b), c), d) vienādojumu skaits 
sistēmā nemainās vai samazinās (atmetot pēc 0=0 
iegūšanas).

Definīcija. Vienādojumu sistēmas atrisinājums ir sakārtota 
skaitļu virkne: (c1, c2, ..., cn), ko ieliekot nezināmo (x1, x2, ..., 

xn) vietā, visi s vienādojumi izpildās.

Definīcija. Divas vienādojumu sistēmas sauc par 
ekvivalentām, ja abām der vai neder vieni un tie paši 
atrisinājumi.

Lemma. Ja lineāru vienādojumu sistēma S2 ir 

iegūta no sistēmas S1 ar operāciju a), b), c), d) 

palīdzību (jebkurā secībā, arī ar atkārtojumiem),
tad abas sistēmas ir ekvivalentas.
Pierādījums.



[Ir grūti precīzi izskaidrot, ko nozīmē jēdziens “matemātisks pierādījums”. šis 
jēdziens ir jāapgūst, ar to praktiski darbojoties. Bet ir viegli parādīt piemērus, kas 
NAV matemātiski pierādījumi. Piemēram, nekorekts ir mēginājums”pierādīt” 

vienādību (a−b)(a+b)=a2−b2 , pārbaudot atsevišķu tās gadījumu:

a=1 ; b=2 : (1−2)(1+2)=−3=12−22 .]

Mūsu pierādījums būs pavisam viegls tai ziņā, ka nekādas 
asprātīgas idejas tajā nav izmantotas. Bet kā šo pierādījumu 
korekti uzrakstīt? Pirmkārt, tam jāsastāv no 4 daļām – atsevišķi 
katrai operācijai: a), b), c), d).

Apzīmēsim sistēmas j-tā vienādojuma  kreiso pusi ar

 V i=ai 1 x1+ai 2 x2+...+ain xn .

Tad pašu vienādojumu varam attēlot kā V i=bi . 

Operācija a). 

Ja c≠0 , tad V i=bi tad un tikai tad, ja
V i

c
=

bi

c
. Tātad, dalot 

ar c, mēs iegūstam ekvivalentu vienādojumu. 

Operācija b).

Ja 
V i=bi ;
V j=b j

tad
V i=bi ;

V j−d V i=b j−d bi
. Bet otrādi? 

Ja
V i=bi ;

V j−d V i=b j−d bi
, tad pieskaitot otrajam vienādojumam

dV i=dbi , iegūstam
V i=bi ;
V j=b j

. 

Tātad arī operācijas (b) rezultātā iegūstam ekvivalentu sistēmu.

Operācija c). Mainot vienādojumus vietām, sistēmas 
atrisinājumu kopa nemainās.

Operācija d). Mainot vietām nezināmos, sistēmas atrisinājumu 
kopa nemainās.

Ja katra operācija rada ekvivalentu sistēmu, tad arī jebkura to 
virkne radīs ekvivalentu sistēmu.

Q.E.D. [quod erat demonstrandum – ko vajadzēja pierādīt]

Trīsstūrveida un trapecveida sistēmas.

Piemērs trīsstūrveida sistēmai (visi diagonāles 
koeficienti ir 1, sistēmas pēdējā vienādojumā ir viens 

nezināmais):

x+2y+3z=7;
0x+y+2z=4;
0x+0y+z=3.
Tabulas formā:

1 2 3 7

0 1 2 4

0 0 1 3

Trīsstūrveida sistēmai ir tieši viens atrisinājums, ko var viegli 
aprēķināt. 

Piemērā:

z=3 ;
y=4−2z=−2 ;

x=7−2y−3z=2.
To pašu varējām iegūt, saveidojot nulles virs diagonāles:

1 0 0 2

0 1 0 -2

0 0 1 3

x+0y+0z=2;
0x+y+0z= –2;



0x+0y+z=3.

Piemērs trapecveida sistēmai (visi diagonāles 
koeficienti ir 1, bet sistēmas pēdējā vienādojumā ir vairāki 
nezināmie):

x+0y+0z+2u=7;
0x+y+0z+3u=4 ;

0x+0y+z+2u=5 (u vērtību varam brīvi izvēlēties).

1 0 0 2 7

0 1 0 3 4

0 0 1 2 5

Trapecveida sistēmai jebkurā gadījumā ir bezgalīgi daudz 
atrisinājumu, ko var uzrakstīt ar vienkāršām formulām.

Piemērā:

u – brīvi izvēlēts;

x=7–2u;

y=4–3u;

z=5–2u.
Trīsstūrveida un trapecveida sistēmu apvienotā formālā definīcija – ABĀM piemīt
īpašība: 

a) visiem i, j, ja i>j (piemēram, as1), tad koeficients aij=0;

b) visiem i: aii=1.

Kā Gausa metode darbojas vispārīgajā
gadījumā? Kā to varētu noprogrammēt?

Rakstām programmu datoram:

[Kā vienādojumus glabāt? Koeficientus – kā divdimensiju masīvu A[s, n], brīvos 
locekļus – kā viendimensiju masīvu B[s]. Atrastās nezināmo vērtības ir jāizdod 
masīvā X[n]. ]

Vispirms, ja vajag, vienādojumus pārkārtojam: sākumā ar operācijām c) vai d).  
izbīdām kreisajā augšējā stūrī vienādojumu vai nezināmo xi, pie kura koeficients 

nav nulle. (Nezināmo pārkārtošanas datus vajag saglabāt, lai beigās varētu 
atjaunot nezināmo secību.) 

0 0 3 7

5 0 2 4

Izpildām operāciju d) – samainām vietām pirmo un trešo nezināmo (kolonnu):

3 0 0 7

2 0 5 4

Tad pirmajam vienādojumam izpildām operāciju a), lai kreisais koeficients (t.i. 
pie x3) kļūtu vienāds ar 1.

1 0 0 7/3

2 0 5 4

Tad vairākkārt izpildām operāciju b), izslēdzot x3 no otrā, trešā utt. 

vienādojumiem. Un pēc tam pirmo vienādojumu “atliekam malā”.

1 0 0 7/3

0 0 5 4-2*7/3

0 ... ... ...

Tālāk, ja vajag, ar operācijām c), d) izbīdām diagonāles otrajā vietā vienādojumu 
vai nezināmo xj, pie kura koeficients nav nulle.

1 0 0 7/3

0 5 0 4-2*7/3

0 ... ... ...

Atkal operācija a):

1 0 0 7/3

0 1 0 (4-2*7/3)/5

0 ... ... ...



Utt.

Un beigās: ar operāciju b) saveidojam nulles virs diagonāles vieniniekiem. 

Katrā tādā solī vienādojumu un nezināmo skaits samazinās par 1. Tā turpinām, 
līdz vienādojumi un/vai nezināmie izbeidzas, un operācijas a), b), c), d) lietot 
vairs nav jēgas (tas neko nedod).

Kāds var būt Gausa metodes rezultāts?
Darbojoties ar Gausa metodi, darbu nobeidzot, ir iespējami 
tikai 3 varianti.

1.variants – izbeidzas vienādojumi, un ir izveidojies trīsstūris:

1 0 0 0 0 b

0 1 0 0 0 b'

0 0 1 0 0 b''

0 0 0 1 0 b'''

0 0 0 0 1 b''''

Un vairāk vienādojumu nav. Tad esam ieguvuši vienīgo 
iespējamo atrisinājumu:

x1 = b; 

... x2 = b'; 

..... x3 = b''; 

............. x4 = b'''; 

...................... x5 = b''''.

Saskaņā ar mūsu Lemmu, šajā gadījumā arī sākotnējai sistēmai 
ir viens un tikai viens atrisinājums (savietojama un noteikta 
sistēma).

2.variants – vienādojumi izbeidzas, bet ir izveidojusies trapece:

1 0 0 0 0 3 2 b

0 1 0 0 0 0 0 b'

0 0 1 0 0 0 2 b''

0 0 0 1 0 2 0 b'''

0 0 0 0 1 3 2 b''''

x1 + 3x6 + 2x7 = b

... x2 + 0x6 + 0x7 = b' (tātad x2 = b')

...... x3 + 0x6 + 2x7 = b''

........ x4 + 2x6 + 0x7 = b'''

............. x5 +3x6 +2x7 = b'''' 

Un vairāk vienādojumu nav. Tad x6 un x7 vērtības varam brīvi 

izvēlēties, bet pārējo 5 nezināmo vērtības – to tām izrēķināt.

Saskaņā ar mūsu Lemmu, šai gadījumā arī sākotnējai sistēmai ir
bezgalīgi daudz atrisinājumu (savietojama un nenoteikta 
sistēma). [Kā šo situāciju varētu noprogrammēt?]

3.variants – vienādojumi vēl nav izbeigušies, bet operācijas a, 
b, c, d lietot vairs nav iespējams:

1 0 0 0 0 . . . . b

0 1 0 0 0 . . . . b'

0 0 1 0 0 . . . . b''

0 0 0 1 0 . . . . b'''

0 0 0 0 1 . . . . b''''

0 0 0 0 0

0

h

0 0 0 0 0 h'

0 0 0 0 0 h''

0 0 0 0 0 h'''



Tad aiz pēdējā iegūtā “normālā” vienādojuma (kam pirmā 
nezināmā koeficients ir 1) ir palikuši vēl viens vai vairāki 
vienādojumi. Kādi tie ir?

“Lielā nulle” - darba beigās šajā apgabalā ir tikai nulles. Tiešām,
ja šajā apgabalā būtu kāds nenulles koeficients, tad ar 
operācijām c), d) mēs to aizbīdītu līdz apgabala kreisajam 
augšējam stūrim, varētu izmantot operāciju a), un tā uz 
diagonāles parādītos vēl viens vieninieks.

Secinājums: visi palikušie vienādojumi tātad ir formā 0=h.

Ja visos šajos vienādojumos labā puse ir nulle:

h=h'=h''=h'''=0, 

tad tos visus var atmest, un mēs nonākam pie 1. vai 2.varianta.

Ja kādā no palikušajiem vienādojumiem labā puse nav nulle, 
tad tas ir neizpildāms vienādojums. Tad saskaņā ar mūsu 
Lemmu, šai gadījumā arī sākotnējai sistēmai nav neviena 
atrisinājuma (nesavietojama sistēma).

Piemērs: ...........0 = 1; ← neizpildāms.

Q.E.D.

Īstenībā mēs nemanot esam matemātiski precīzi pierādījuši 
teorēmu, kas pamato Gausa metodi kā universālu metodi lineāru
vienādojumu sistēmu risināšanai: 

Teorēma. Jebkuru savietojamu lineāru 
vienādojumu sistēmu Gausa metode pārveido 
ekvivalentā trīsstūrveida vai trapecveida 
sistēmā. Bet nesavietojamai sistēmai Gausa 
metodes darba laikā parādās vienādojums 0=h, 
kur h≠0.
Un izlasot mūsu pierādījuma tekstu, Gausa metodes algoritmu 
mēs varētu bez lielām grūtībām noprogrammēt.

Vienādojumu skaits un nezināmo skaits
Secinājumi no Gausa metodes (veidojam “fīlingu”):

1) Ja s=n (vienādojumu ir tikpat cik nezināmo) 
tad šādai sistēmai parasti ir tikai viens 
atrisinājums. 
Bet principā (kaut arī retāk) ir iespējami arī pārējie varianti: 
sistēma var būt arī nesavietojama, vai arī atrisinājumu var būt 
bezgalīgi daudz.  

[Ko te nozīmē “parasti” un “retāk”? Ja sistēmas koeficientu 
matricu “uzmetīsim” nejaušā procesā, tad varbūtība iegūt nulles 
determinantu (sk. nākamo tēmu) ir ļoti maza. Lai tādu iegūtu, ir 
speciāli jāpiedomā.]

2) Ja s<n (vienādojumu ir mazāk nekā 
nezināmo), tad šādai sistēmai parasti ir 
bezgalīgi daudz atrisinājumu.
Bet principā ir iespējams arī, ka sistēma ir nesavietojama. Bet 
noteikta tā nevar būt! 

Uzdevums (i-iespēja): Pierādiet to. (Pasekojiet, kā ar šādu 
sistēmu darbojas Gausa metode.)

3) Ja s>n (vienādojumu ir vairāk nekā 
nezināmo), tad šāda sistēma parasti ir 
nesavietojama.
Bet principā (kaut arī retāk) ir iespējami arī pārējie varianti: 
sistēma var būt noteikta, vai arī atrisinājumu var būt bezgalīgi 
daudz.  

Uzdevums (i-iespēja): Pierādiet to. (Pasekojiet, kā ar šādu 
sistēmu darbojas Gausa metode.)

Homogēnas sistēmas
Definīcija: Sistēmu sauc par homogēnu, ja tajā visi brīvie 
locekļi ir nulles.

Piemērs:

x+2y+3z=0;



2x+2y+z=0;
3x+3y+5z=0.
Homogēnai sistēmai vienmēr der nulles atrisinājums (0, 0, 0), 
t.i. homogēnas sistēmas vienmēr ir savietojamas.

Ja izmantojam Gausa metodi, kas var iznākt? Trīsstūris (tad der 
tikai nulles atrisinājums) vai trapece (tad sistēmai ir arī 
bezgalīgi daudz nenulles atrisinājumu). [Pierādījums:  kas notiek 
Gausa metodes darba laikā – brīvo locekļu kolonnā visu laiku ir tikai nulles.]

Speciāli datoriķiem: Gausa metodei
nepieciešamais programmas darbības laiks

Sk. Gaussian EliminationWikipedia.
Uzdevums (i-iespēja). Saskaitiet precīzi, cik pavisam operāciju ir jāizpilda, risinot
ar Gausa metodi s vienādojumu sistēmu ar n nezināmajiem. Jāiegūst 3 formulas 
(katra veida operāciju skaitam).

Ja Gausa metodes algoritma darbību nopietni analizējam, tad 
risinot n lineāru vienādojumu sistēmu ar n nezināmajiem, 
pavisam iznāk izpildīt (Šeit a, b, c ir nelieli konkrēti skaitļi):

aptuveni a*n2
 dalīšanas operāciju,

aptuveni b*n3
 reizināšanas un 

aptuveni c*n3
 saskaitīšanas/atņemšanas operāciju.

Tas nozīmē, ka izmantojot datorus, ar Gausa metodi var sekmīgi
risināt sistēmas, kurās ir līdz tūkstotim vienādojumu un 
nezināmo (jo (103)3=109 , t.i. miljardi operāciju)

Bet ja vienādojumu skaits sniedzas jau desmitos tūkstošu, tad 
būs jāizmanto citas metodes (jo (104)3=1012 ). Par šīm t.s. iterāciju

metodēm sk. to pašu Gaussian EliminationWikipedia.

Datoriķiem: vēl viena problēma...
Gaussian EliminationWikipedia – te varat izlasīt par vēl vienu problēmu:

Gausa metodē atņemšanas operācijas mijas ar dalīšanām. 

Piemērs: 

x+y=1;
x+1,001y=2;
Atņemot no otrā vienādojuma pirmo:

0,001y=1;
un dalot ar 0,001 iegūstam rezultātu:

y=1000;

x=−999.
Taču, ja koeficients 1,001 ir radies noapaļošanas rezultātā, tad 
īstenībā 1,001 vietā mums ir kāds skaitlis

no 1,0005 līdz 1,0015, 
tāpēc īstā y vērtība ir kaut kur robežās

 no
1

0,0015
≈ 666,7  līdz 

1
0,0005

=2000 . 

Tāpēc korektāk būtu par rezultātu uzskatīt nevis y=1000, bet 
gan (varbūt):

y≈666,7+ 2000
2

≈1333 ; x≈−1332 .

Secinājums: ja atņemšanas rezultātā rodas ļoti mazs skaitlis, 
ar kuru pēc tam ir jādala, tad tas stipri palielina rēķināšanas 
kļūdas. Tāpēc, programmējot praktiskai lietošanai, Gausa 
metodi vajadzētu vēl vairāk pilnveidot. Sk. atkal Wikipedia 
rakstu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_elimination
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_elimination
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_elimination



