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Matricas
Matrica ir tabula, ko raksta lielās apaļās iekavās (sk. 
MatrixWikipedia):

(a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33
)  – 3x3 matrica.

(a11 a12

a21 a22
) – 2x2 matrica.

(a11) – 1x1 matrica.

(a11

a21
) – 2x1 matrica (vektors – vertikāls).

Piemērs: v=(
12
14
21
16
53
) – 5x1 vektors, 

(a11 a12) – 1x2 matrica (vektors – horizontāls).

Ja vertikālu vektoru transponē, tad iegūst horizontālu vektoru,
piemēram: 

w=vT=(12 14 21 16 53 ) – 1x5 vektors.

Jēdziens par s x n matricu – s rindas, n kolonnas:
(aij | i=1..s; j=1..n):

(a11 a12 ... a1n

a21 a22 ... a2n

... ... ... ...
as1 as2 ... asn

)
Skaitļus aij sauc par matricas elementiem.

Elementi aii, t.i. a11, a22, a33, ... veido matricas 

diagonāli.

n x n matricu sauc par kvadrātisku matricu. 
Tās izmanto visvairāk.
s x n lineāru vienādojumu sistēma:

a11x1+a12x2+ ... + a1nxn=b1; 

a21x1+a22x2+ ... + a2nxn=b2;

...
as1x1+as2x2+ ... + asnxn=bs

sastāv no koeficientu matricas:

A=(a11 a12 ... a1n

a21 a22 ... a2n

... ... ... ...
as1 as2 ... asn

)
nezināmo un brīvo locekļu (pieņemsim, ka vertikāliem) 
vektoriem:

X =(
x1

x2

...
xn

) ; B=(b1

b2

...
bs
) .

Piemērs.

x+2y+3z=1,
2x+2y+z=3,
3x+3y+5z=4.

Koeficientu matrica: (1 2 3
2 2 1
3 3 5) , vektori: (x

y
z) , (1

3
4)  .

Vēsture – sk. MatrixWikipedia

Determinanta ideja bija zināma jau senajiem ķīniešiem (ap mūsu ēras sākumu). 
Gabriels Kramers savas formulas publicēja 1750.gadā. Bet matricu kā objektu, 
kam ir ne tikai determinants, pirmais sāka pētīt angļu matemātiķis Artūrs Kelijs 
(Artur Cayley, 1821-1895), publikācija – 1858.gadā.

Lineārie pārveidojumi 
(lineārās transformācijas)

Tas ir mazliet savādāks matemātiķa skats uz tām pašām 
lineārajām vienādojumu sistēmām:

Piemērs:

x+2y+3z=1;
2x+2y+z=3;
3x+3y+5z=4.

Šeit (x
y
z) ir kaut kādi trīs skaitļi (piemēram, punkta koordinātas

3-dimensiju telpā). Vienādojumu sistēmas koeficientu matrica
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(1 2 3
2 2 1
3 3 5) šos skaitļus (x

y
z) pārveido (transformē, 

pārvieto) par 3 citiem skaitļiem – par vertikālu vektoru (par citu 
punktu tajā pašā telpā):

( x+2 y+3 z
2 x+2 y+ z

3 x+3 y+5 z) .

Apgrieztais uzdevums: atrast tādus skaitļus (x
y
z) (tādu punktu

telpā), kurus sistēmas matrica pārveido (transformē, pārvieto) 
par sistēmas brīvajiem locekļiem – vertikālo vektoru (punktu 

telpā) (1
3
4) . Atrast skaitļus (x

y
z) nozīmē atrisināt minēto 

vienādojumu sistēmu.

Katrai matricai atbilst sava lineārā transformācija (un otrādi).

Lineāra vienādojumu sistēma tātad sastāv no transformācijas A 
(koeficientu matricas) un telpas punkta b (brīvo locekļu vektora).
Uzdevums: atrast telpas punktu (nezināmo vektoru) x, kuru A 
transformē par punktu b.

Lineārās algebras kursā ar šādu skatu uz matricām nāksies 
daudz nodarboties.

Kā lineārā transformēšana notiek? 

Galvenā operācija ir:

Vektoru skalārais reizinājums
To definē, nešķirojot horizontālos un vertikālos vektorus, 
uzskatot, ka vektors ir vienkārši galīga skaitļu virkne.

Vektora (2, 3, 4) un

vektora (7, 8, 9)

skalāro reizinājumu definē ka skaitli

(2, 3, 4)∙(7, 8, 9)=2∙7+3∙8+4∙9=74. 
Kāpēc tas ir interesanti? Skalārie reizinājumi ir operācijas, ko 
vienādojumu sistēmas matrica veic ar nezināmo vektoru (x, y, z):

(1, 2, 3)∙(x, y, z) = x+2y+3z;

(2, 2, 1)∙(x, y, z) = 2x+2y+z;

(3, 3, 5)∙(x, y, z) = 3x+3y+5z.
Reizināt var arī 2-dimensiju un citus vektorus:

(2, 1)∙(x, y) = 2x+y;

(3, 5)∙(x, y) = 3x+5y;

(1, 2)∙(3, 4) = 1∙3+2∙4 = 11;

(1, 2, 3, 4)∙(5, 6, 7, 8)=1∙5+2∙6+3∙7+4∙8=70.

Vektoru skalārais reizinājums un ģeometrija
Sk. arī Vikipēdijā: Dot product (dot – punkts, reizināšanas zīme)

Divu un triju dimensiju telpās vektoru skalārajam reizinājumam ir skaidra 
ģeometriskā jēga.

Piemēram, divu dimensiju telpā (plaknē):

a⋅b=xa xb+ ya yb ;

|a|=√xa2+ ya2 ;|b|=√xb2+ yb2 (vektoru garumi – Pitagora teorēma).

Teorēma. a⋅b=|a||b|cosϕab , kur ir ϕab leņkis, ko veido abi vektori.

Tāda pat ir situācija triju dimensiju telpā.

Vairākdimensiju telpās šo formulu var izmantot kā vektoru veidotā leņķa ϕab  
definīciju: 

cosϕab=
a⋅b
|a||b|

, kur a⋅b=∑
i=1

n

x ia x ib ; |a|=√∑
i=1

n

xia
2 ; utt.

Uzdevums. Aprēķiniet leņķi, ko 5-dimensiju telpā veido vektori
 (1, 2, 3 ,4, 5), (5, 4, 3, 2, 1).

Ja a⋅b=0 , tad ϕab=90
o

un tādus vektorus sauc par ortogonāliem 

(perpendikulāriem).

Matricas reizinājums ar vektoru

Matrica (1 2 3
2 2 1
3 3 5) pārveido vektoru (x

y
z) par jaunu 

vektoru, ko iegūst, skalāri sareizinot matricas rindas ar 

vektoru (x
y
z) , tā iegūstot vektoru ( x+ 2y+ 3z

2x+ 2y+ z
3x+ 3y+ 5z) .

Matricas veikto pārveidojumu ar vertikālu vektoru turpmāk 
sauksim par matricas reizinājumu ar vektoru (vertikālos 
vektorus rakstīsim matricām labajā pusē):

(1 2 3
2 2 1
3 3 5)(

x
y
z)=(

x+2 y+3 z
2 x+2 y+ z

3 x+3 y+5 z) ;

(1 2
3 4)(5

6)=(1⋅5+ 2⋅6
3⋅5+ 4⋅6)=(17

39) .

Sareizināt matricu A ar vertikālu vektoru x nozīmē skalāri 
sareizināt katru matricas rindu ar šo vektoru, tādā veidā 
iegūstot jaunu (vertikālu) vektoru y, ko apzīmē šādi:

y=A x . 
[Matricas kolonnu skaitam, protams, te ir jāsakrīt ar vektora dimensiju skaitu.]

Tādā veidā 3x3 vienādojumu sistēmā

a11x1+a12x2+a13x3=b1; 

a21x1+a22x2+a23x3=b2; 

a31x1+a32x2+a33x3=b3

mēs redzam:

koeficientu matricu A=(a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33
) ;

nezināmo un brīvo locekļu vektorus x=(x1

x2

x3
) ; b=(b1

b2

b3
)

Un visu sistēmu tagad varam saīsināti pierakstīt kā:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dot_product


Ax = b, 

kas nozīmē:

(a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33
)(x1

x2

x3
)=(b1

b2

b3
) .

Atrisināt šo sistēmu nozīmē atrast vektoru x 

tādu, ka reizinājums Ax sakrīt ar b.

Vai Ax = b atrisinājums būs x=
b
A

? Tas ir (bīstams!) joks, 

jo īstenībā neko sakarīgu nenozīmē. Ko gan varētu nozīmēt 
vektora dalīšana ar matricu?

Vispārinājums

Būtībā mēs tagad esam iemācījušies sareizināt jebkuru s x n 
matricu A ar vertikālu n x 1 vektoru x. Rezultāts ir s x 1 
vektors. Svarīgi, ka matricā ir tikpat kolonnu, cik vektorā ir 
“rindiņu”. 

Piemērs: (a11 a12 a13

a21 a22 a23
)(x1

x2

x3
)=(b1

b2
) .

Divu matricu A un B reizinājums AB
Mēs protam sareizināt matricu ar vertikālu vektoru, rezultāts ir 
vertikāls vektors. 

Cik tālu mēs šo metodi varam vispārināt? Vai pratīsim sareizināt 
arī divas matricas A un B?

Ideja: matricu B uztveram kā kolonnu (vertikālu vektoru!) 
virkni, un reizinām matricu A ar katru no šīm kolonnām.

A=(1 2 3
2 2 1
3 3 5); B=(3 4 5

1 3 4
4 2 1)

AB=(1 2 3
2 2 1
3 3 5)(

3
1
4)(

4
3
2)(

5
4
1)=(

...

...

...)(
...
...
...)(

...

...

...) .

 

Citiem vārdiem: reizinot s x n matricu A ar n x t matricu B, 
princips varētu būt šāds:
Sk. Google attēlus matrix multiplication

a) matricas A rindas uztveram kā horizontālus 1 x n vektorus, 

b) matricas B kolonnas uztveram kā vertikālus n x 1 vektorus, 

c) reizinājuma AB elementu c ij iegūstam, 
skalāri sareizinot matricas A i-to rindu ar 
matricas B j-to kolonnu.
Piemērs.

(1 2
3 4)(5 6

7 8)=(1 ∙ 5+2 ∙7 1 ∙6+2 ∙8
3 ∙ 5+4 ∙ 7 3 ∙6+4 ∙8)

tātad:

(1 2
3 4)(5 6

7 8)=(19 22
43 50)

Bet tas nozīmē, ka lai reizinājums AB būtu iespējams, tad 

A rindām un B kolonnām ir jābūt vienāda garuma! 

T.i. sareizināt A ar B varēsim tikai tad,

ja A būs s x n matrica, bet B – n x t matrica. 
Reizinājums AB tad būs s x t matrica.
Piemērs: 2x3 matricas reizināšana ar 3x4 matricu dod 2x4 
matricu. Sk. arī Google attēlus matrix multiplication

Secinājums. Vienāda izmēra kvadrātiskas matricas vienmēr var 
sareizināt, bet ne-kvadrātiskas – ne vienmēr.

Formulās tas izskatās šādi:
2x2 gadījumā:

(a11 a12

a21 a22
)(b11 b12

b21 b22
) =

(a11 b11+a12 b21 a11 b12+a12 b22

a21 b11+a22 b21 a21 b12+a22 b22
) .

Vispārīgais gadījums

Ja s x n matrica A = {aij | i=1..s; j=1..n}

un n x t matrica B = {bij | i=1..n; j=1..t},

tad AB = {cij | i=1..s; j=1..t}, kur:

cij=ai1 b1j+ ai2 b2j+ ...+ ai n bnj ,

jeb:

cij=∑
k=1

n

aik bkj
.

Īpašās situācijas:

 a) n×n matricu A reizinām no labās puses ar vertikālu n×1
vektoru x. Iegūstam atkal vertikālu n×1 vektoru Ax.

(1 2 3
2 2 1
3 3 5)(

4
5
6)=(

...

...

...)
b) n×n matricu A reizinām no kreisās puses ar horizontālu
1×n vektoru y. Iegūstam atkal horizontālu 1×n vektoru yA. 

Sk. Google attēlus matrix multiplication

(4 5 6)(1 2 3
2 2 1
3 3 5)=(... ... ...)

c) nxn matricas kāpināšana: 

A2=AA,



A3=AAA, utt.

d) Horizontālu 1×n vektoru x reizinām ar vertikālu n×1
vektoru y. Iegūstam 1×1 matricu (z), kur z ir vektoru x un y 

skalārais reizinājums xy. Sk. Google attēlus matrix multiplication

(4 5 6)(1
3
5)=(4⋅1+5⋅3+6⋅5)=(49)

Ja gribam sareizināt kā matricas divus vertikālus vektorus a, b, 
iegūstot to skalāro reizinājumu, tad jāraksta aTb.

d) Vertikālu n×1 vektoru x reizinām ar horizontālu 1×n
vektoru y. Iegūstam n×n matricu A=(aij) , kur aij=x i y j . 

To sauc par vektoru ārējo reizinājumu un apzīmē ar x⊗ y . Sk. 
Vikipēdijā: Outer product. 

(1
3
5)(4 5 6)=(1⋅4 1⋅5 1⋅6

3⋅4 3⋅5 3⋅6
5⋅4 5⋅5 5⋅6)

Atkal lineārās transformācijas...

Teorēma par transformāciju kompozīciju (matemātikas 
cienītājiem). Pieņemsim, ka A un B ir attiecīgi s x n un n x t 

matricas, kas uzdod vertikālu vektoru lineārus pārveidojumus LA
un LB. Tad, izpildot vispirms pārveidojumu LB un pēc tam – LA 

(tieši tādā secībā!), iegūstam atkal lineāru pārveidojumu
LAB=La⋅Lb , ko uzdod matricu reizinājums AB.

Pierādījums (i-iespēja). Matemātikas cienītājiem – ļoti viegls.

Matricu reizināšanas īpašības
Šobrīd matricu reizināšana mums varētu likties tikai 
matemātiska spēlēšanās...

Un tomēr, iesim vēl tālāk:

"ja mums ir reizināšana, tad vajag arī algebru".

Turpmāk aplūkosim tikai n x n

(t.i. kvadrātiskas) matricas.
 Tās var sareizināt vienmēr.

 Un tikai tām sanāk “kārtīga” algebra.

Vai matricu reizināšanai piemīt tās pašas īpašības, kas piemīt 
skaitļu reizināšanai?

1) AB=BA (komutativitāte)?

2) (AB)C=A(BC) (asociativitāte)? Šī īpašība ļautu 
mums (AB)C, ((AB)C)D vietā rakstīt vienkārši ABC, ABCD.

3) Vai ir tāda matrica E, kas "uzvedas" kā 
skaitlis 1 (x∙1=x): A∙E=A?

4) Vai matricas var arī dalīt?

Ja AX =B , vai tad X = B
A

?

Bīstami! 

Ko gan varētu nozīmēt 

X =
(2 2

3 4)
(1 2

3 2)
? 

 Vai X =(2 /1 2 /2
3 /3 4 /2)=(2 1

1 2) ? 

Bet (1 2
3 2)⋅X ≠(2 2

3 4) ! Tātad šī ideja neder! 

Teorēma. Matricu reizināšana NAV 
komutatīva operācija.

Jo AB=BA tikai ļoti retos gadījumos!

Komutējošas matricas (kam AB=BA) ir ļoti liels retums. 
Piemērs:

(1 2
3 4)(2 2

3 5)=( 8 12
18 26) ;

(2 2
3 5)(1 2

3 4)=( 8 12
18 26) .

Bet nekomutējošas matricas (kam AB≠BA) ir parasta parādība. 
Nejauši izvēlētas matricas parasti nekomutē.
Piemērs (šoreiz tas IR teorēmas pierādījums):

(1 2
3 4)(5 6

7 8)=(19 22
43 50) ;

(5 6
7 8)(1 2

3 4)=(23 34
31 46) .

Viens no kvantu mehānikas autoriem Verners Heizenbergs bija nepatīkami 
pārsteigts par matricu reizināšanas nekomutativitāti (tas bija 1925.gadā). Viņš 
nezināja, ka matemātiķi šo fenomenu zinājuši jau sen.

“In my paper the fact that XY was not equal to YX was very 
disagreeable to me. I felt this was the only point of difficulty 
with the whole scheme... and I was not able to solve it.”

Werner Heisenberg 
Citēts no lapas: https://www.azquotes.com/quote/1003650

BET:

Teorēma. Matricu reizināšana IR asociatīva 
operācija: (AB)C=A(BC). 
Pierādījums (i-iespēja). Matemātikas cienītājiem – ļoti viegls.

Tātad varam rakstīt bez iekavām: ABC, ABCD utt.

Turpināsim pētīt (kvadrātisko) matricu
algebru.

(Sapnis par matricu dalīšanu – par to vēlāk.)

Atkāpe: transponētā matrica AT

Atceramies sarežģīti pierādamo teorēmu par determinantiem:

det (AT )=det (A) .

Citas īpašības sk. Vikipēdijā: Transpose.

Teorēma. (AB)T=BTAT.
Pierādījums (i-iespēja). Matemātikas cienītājiem – viegls.
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Vienības matrica En

Skaitļiem: x∙1=x. Bet vai ir arī tāda matrica, ka 
visām nxn matricām A:

AE=EA=A?
Kāpēc te rakstām AE=EA=A, nevis tikai AE=A? Tāpēc, ka 
matricu reizināšana nav komutatīva: to, ka AE=EA mums 
iepriekš neviens negarantē!

Teorētiski šobrīd mums būtu jārēķinās pat ar diviem 
vieniniekiem:

kreiso E’, kam E’A=A, un

labējo E’’, kam AE’’=A.

Bet tūlīt mēs pierādīsim teorēmu, ka E’=E’’, un tad ar šo 
teorētisko iespēju mums nebūs jārēķinās.

Ar En apzīmēsim n x n matricu, kurai uz 

diagonāles visi elementi ir 1, bet pārējie 
elementi – 0. Šīs matricas tad arī spēlēs 
vieninieku lomu!

Piemēri. E1 = (1); E2=(1 0
0 1) , E3=(1 0 0

0 1 0
0 0 1) .

Vispārīgais gadījums:

En = { eij | i=1..n; j=1..n}= (
1 0 ... 0
0 1 ... 0
... ... ... ...
0 0 ... 1

) .

Formāli: eii=1, bet ja i≠j, tad eij=0.

Izrādās, ka matrica En tiešām ir vieninieks nxn 
matricu reizināšanai.

Pārliecināsimies, piemēram, ka tiešām, AE2=E2A=A:

(1 0
0 1)(a b

c d)=(a b
c d)=(a b

c d)(1 0
0 1)

Teorēma. En ir vienīgā n×n matrica, kurai 

piemīt vieninieka īpašība: visām n×n matricām 
A, 

AEn = EnA = A.

[T.i. En tiešām "uzvedas" kā skaitlis 1, tāpēc sauksim to par 

vienības matricu. Saprotams, ka katram skaitlim n tā ir 
sava.]

Pierādījums. a) En tiešām piemīt īpašība AEn = EnA = A – to ir 

viegli pārbaudīt. Tiešām, reizinājuma AEn elements

c ij=ai1 e1j+ ai2 e2j+ ...+ ai n enj=aij e jj=aij ,

 jo tikai e jj=1 , pārējie ekj=0.

Tāpat ar EnA elementu:

c ij '=ei1 a1j+ e i2 a2j+ ...+ e i n anj=eii aij=aij
.

b) Vienīguma pierādījums. Pieņemsim, ka E’ un E’’ ir divi 
vieninieki, viens kreisais, otrs – labējais.

T.i. visām nxn matricām A:

E’A=A (kreisais vieninieks); (*)

AE’’=A (labējais vieninieks). (**)

Aplūkosim izteiksmi E’E’’.  Saskaņā ar (*), ja A=E”, tad 

E’E’’=E”. Bet saskaņā ar (**), ja  A=E’, tad E’E’’=E’. 

Tātad E’=E’’.

Un tātad arī divi abpusējie vieninieki būs vienādi.

Q.E.D.
Piezīme. Vienīguma pierādījumā mēs nekādi neizmantojām to, ka A, E’ un E’’ ir 
matricas. Ko tad mēs izmantojām?

Matricu reizinājuma determinants
Te, protams, runa ir tikai par kvadrātiskām matricām.

Fakts. det(En)=1.

det (En)=|1 0 ... 0
0 1 ... 0
... ... ... ...
0 0 ... 1

|=1 .

(diagonāles elementu reizinājums).

Teorēma. Matricu reizinājuma determinants ir 
vienāds ar atsevišķo matricu determinantu 
reizinājumu:

det(AB) = det(A)det(B);

det(ABC) = det(A)det(B)det(C); utt.
Pierādījums. 2x2 gadījumam – viegls. Vispārīgais gadījums – 
grūtāks, i-iespējai – sk. e-kursa materiālus. 

Piemērs (tas nav pierādījums!): 

(1 2
3 4)(5 6

7 8)=(19 22
43 50) .

Determinanti:

 (−2)(−2)=19∗50 – 22∗43=4 .

Inversā (apgrieztā) matrica A−1

Sk. arī Vikipēdijā: Invertible matrix.

Ķersimies pie matricu dalīšanas problēmas!

Ko nozīmē “dalīt”?
Izdalīt skaitli b ar skaitli a, īstenībā tas nozīmē atrisināt 

vienādojumu ax=b. Tad x=b
a

. Kāda cita jēga varētu būt 

dalīšanas operācijai?

Tā kā matricu reizināšana nav komutatīva, tad, vispārīgajā 
gadījumā mums būtu jārisina divi dažādi vienādojumi:

AX=B;

YA=B.
Arī to atrisinājumi (ja tādi eksistētu), varētu būt dažādi. Tātad 
mums būs

"kreisās puses dalīšana" X=A\B (vienādojuma AX=B 

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


atrisinājums) un

"labās puses dalīšana" Y=B/A (vienādojuma YA=B 
atrisinājums).

Skaitļiem b un a dalījumu b/a var iegūt, reizinot b ar skaitļa a 

apgriezto skaitli
1
a

 jeb a−1:
b
a
=ba−1

.

Apgrieztā skaitļa a−1 galvenā īpašība ir: aa−1=1. 

Izrādās, ka arī pie matricu dalīšanas varam tikt 
līdzīgā veidā – vispirms centīsimies matricai A 
atrast inverso matricu A−1 ar īpašību

A−1A=AA−1=En

(vienības matrica mums spēlē vieninieka lomu).
Piezīme. Teorētiski mums būtu pat jārēķinās ar divām inversajām matricām:

 kreiso A’, kam A’A=E, un

 labējo A’’, kam AA”=E. 

Bet tūlīt pieradīsim lemmu, ka A’=A’’, tad ar šo teorētisko iespēju mums nebūš 
jārēķinās.

Lemma. Dotajai matricai inversā matrica (ja 
tāda eksistē) var būt tikai viena.
Pierādījums. Pieņemsim, ka A’ un A’’ abas ir matricas A 
inversās, pie tam, A’ ir kreisā (A'A=E) un A’’ – labējā (AA''=E). 

Aplūkosim reizinājumu A'AA''. No vienas puses,

A' AA' '=A' (AA' ' )=A' E=A' ,

bet no otras puses,

A' AA' '=(A' A) A' '=EA' '=A' ' ,

tātad A'=A' ' , un varam abas šīs matricas apzīmēt ar A−1 

un rakstīt, ka A−1A=AA−1=En. Q.E.D.

Piezīme. Šajā pierādījumā mēs neizmantojām to, ka A, A’, A’’, E ir matricas. 
Izmantojām tikai operācijas asociativitāti un vienības īpašības.

Ja mums izdosies matricai A iegūt inverso matricu A−1, tad, lai 
atrisinātu vienādojumu AX=B, varēsim pareizināt tā abas puses 
ar A−1 no kreisās puses:

A−1AX=A−1B, 

 EnX=A−1B,

X=A−1B.
Tātad "kreisās puses dalījumu" varēsim definēt kā

 A\B = A−1B.
Un lai atrisinātu vienādojumu YA=B, pareizināsim tā abas puses 
ar A−1 no labās puses:

YAA−1=BA−1,

 YEn=BA−1,

 Y=BA−1.
Tātad "labās puses dalījums" varēsim definēt kā

 B/A = BA−1.
Bet tad mums ir jāievēro, ka:

det(A−1A)=det(A−1)det(A)=det(En)=1.

Tātad te obligāti jābūt det (A)≠0 !

Secinājums. Ja det(A)=0, tad inversā matrica 
A−1 neeksistē. 

Bet ja det (A )≠0 ? Vai tad A−1 varēsim iegūt vienmēr? Izrādās –
varēsim!

Galvenā teorēma. Ja det (A )≠0 , tad inversā 
matrica A−1 eksistē un to var aprēķināt.
Šo teorēmu visvieglāk ir pierādīt, izmantojot kofaktorus.

Bet mēs esam praktiskāk orientēti, tāpēc iesim citu ceļu, sk. 
tālāk.
Lūk kā to stāsta matemātiķiem:

Atcerēsimies: par n×n matricas A elementa aij algebrisko papildinājumu 

(cofactor) mēs nosaucām skaitli

C ij=(−1)i+ j det (M ij) ,

kur Mij ir (n−1)×(n−1) matrica, ko iegūst no matricas A, izsvītrojot i-to 

rindu un j-to kolonnu.

No skaitļiem Cij var sastādīt matricu

AC = (Cij | i, j=1..n),

ko sauc par A kofaktoru matricu (matrix of cofactors).

 Piemēri: a)

A=(a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33
) ; AC=(C11 C12 C13

C 21 C 22 C 23

C31 C32 C33
) .

b) A=(1 2
3 4) ; AC=( 4 −3

−2 1 ) . 

Aplūkosim AC transponēto matricu (AC)T. 

Piemēra turpinājums: (AC)T=( 4 −2
−3 1 ) ;

sareizināsim A ar (AC)T:

A(AC)T=(AC)T A=(−2 0
0 −2) .

 Kas ir −2? Tas ir det(A).

Tātad matrica (AC)T pēc savām īpašībām ir ļoti tuvu iecerētajai inversajai matricai 
A−1. 

[Mācību grāmatās AC transponēto matricu (AC)T parasti sauc par A pievienoto 
matricu (adjugate matrix) un apzīmē ar adj(A) vai A*.]

Lemma. Reizinot A(AC)T vai (AC)TA, iegūst matricu, kurai visi elementi ir 0, 
izņemot diagonāles elementus, kas ir vienādi ar det(A).

[Mācību grāmatās šī lemma skan tā: Reizinot AA* vai A*A, iegūst matricu, kurai 
visi elementi ir 0, izņemot diagonāles elementus, kas ir vienādi ar det(A).]

Pierādījums (i-iespēja matemātikas cienītājiem). 

Secinājums. Ja det(A)≠0, tad par inverso matricu A−1 varam ņemt matricu

1
det ( A)

( AC)T
,

t.i. matricu (AC)T, kuras visi elementi ir izdalīti ar det(A).

[Mācību grāmatās šis secinājums skan tā: Ja det(A)≠0, tad par inverso matricu A−1 

varam ņemt matricu 
1

det (A)
adj (A) .]



Piemēra turpinājums: (AC)T=( 4 −2
−3 1 ) ;

det(A)=−2. Tātad A−1=(−2 1
3
2

−1
2) . 

Pierādījums. Ja reizinājumā AB matricas B visus elementus izdala ar skaitli c, tad 
arī visi AB elementi "izdalās" ar c. Tātad saskaņā ar tikko pierādīto teorēmu, 
AA−1=En. Un otrādi: ja reizinājumā BA matricas B visus elementus izdala ar skaitli

c, tad arī visi BA elementi "izdalās" ar c. Tātad A−1A=En. Secinājums pierādīts.

Teorēma. A−1= 1
det ( A)

( AC)T
ir matricas A vienīgā inversā matrica.

Pierādījums. (i-iespēja) Matemātikas cienītājiem – viegls.

Inversās matricas aprēķināšana
WolframAlpha šo uzdevumu risina šādā sintaksē:
invert [{3,2},{4,3}].
Piemēri:

A=(3 2
4 3) ; A−1=( 3 −2

−4 3 )
Kāpēc šeit A−1 sanāk veseli skaitļi? Tāpēc, ka det(A)=1. Visbiežāk sanāk daļskaitļi:

A=(1 2
3 4) ; A−1=(−2 1

3
2

− 1
2) .

Te det(A)=–2, tāpēc sanāk daļskaitļi. 

Izmēģinām 3x3 matricas:

invert[{2,−1,0},{−1,1,1},{2,−1,1}], det[{2,−1,0},{−1,1,1},{2,−1,1}]=1

invert [{2,−1,0},{−1,1,4},{2,−1,7}], det [{2,−1,0},{−1,1,4},{2,−1,7}]=7

Gausa-Jordana metode
Viena metode mums jau ir. Ja dota matrica A, tad vispirms jāaprēķina det(A).

Ja det(A)=0, tad inversā matrica A−1 neeksistē.

Ja det(A)≠0, tad jāizveido kofaktoru matrica AC, tā jātransponē par (AC)T, un visi 
tās elementi jāizdala ar det(A). Tā arī būs inversā matrica A−1.

Šī metode" ir ļoti laba 2x2 matricām.

Bet tā nav praktiski lietojama jau 4x4 matricām (ja rēķinām "ar rokām", bez 
datora). Tiešām, nxn matricai A ir jāaprēķina vispirms algebriskie papildinājumi Cij

skaitā n2 . Tie ir (n−1)x(n−1) determinanti, katram no tiem aprēķins ar Gausa 
metodi izmanto Cn3 operāciju, tātad kopā viss process izmanto Cn5 operāciju.

Izrādās, ka inversās matricas var ļoti labi 
aprēķināt ar Gausa metodi, tā ir tikai nedaudz 
jāpapildina, un tad to sauc par 

Gauss-Jordan elimination. 
Sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss_Jordan_elimination. Ar 
šo metodi inverso matricu var aprēķināt, izmantojot Cn3 
operācijas.

Šis metodes papildinājums radās 1888.gadā, un tam ir divi 
neatkarīgi autori:

1) Vācietis, ģeodēzists Wilhelm Jordan (1842-1899).

2) Abats no Luksemburgas Bernard Isidore Clasen (1829-1902), 
biogrāfija ir luksemburgiešu valodā.

Ideja: inversā matrica A−1 ir vienādojuma 
AX=En vienīgais atrisinājums.

Tiešām, reizinām AX=En no kreisās puses ar A−1:

 A−1AX=A−1En;

 EnX=A−1;

 X=A−1.

Galvenās teorēmas pierādījums

Risināsim vienādojumu AX=En. 

A=(
a11 a12 ... a1 n

a21 a22 ... a2 n

... ... ... ...
an1 an 2 ... ann

) ;

X =(
x11 x12 ... x1n

x21 x22 ... x2n

... ... ... ...
xn 1 xn 2 ... xnn

) ; En=(
1 0 ... 0
0 1 ... 0
... ... ... ...
0 0 ... 1

) .

Apzīmēsim matricu kolonnas:
AX =En ;

X =(x1 | x2 | ... | xn); En=(e1 |e2 | ... |en);

A⋅(x1 | x2 | ... | xn)=(e1 |e2 | ... |en) .
Redzam, ka šis vienādojums sadalās n mazākos vienādojumos: 

Ax1=e1; Ax2=e2 ; ...;  Axn=en.

Tās ir parastas nxn lineāru vienādojumu sistēmas.

Visām tām ir vienāda koeficientu matrica A, kuras determinants 
nav 0. Tātad visas tās ir noteiktas sistēmas, un atrisinot tās un 
saliekot to atrisinājumu (vertikālos) vektorus vienā matricā,

 X =(x1 | x2 | ... | xn) ,

iegūstam, ka  AX=En. Tātad X=A−1, un esam ieguvuši 

inverso matricu.

Q.E.D. (un galvenā teorēma pierādīta)

Gausa-Jordana metode visu šo n sistēmu risināšanu 
(tām ir kopīga koeficientu matrica A) apvieno vienā procesā, 
izveidojot sākumā šādu tabulu:

(a1 |a2 | ... |an)⋅X =(e1 | e2 | ... | en)

(... ... ... | ... ... ...
... A ... | ... E n ...
... ... ... | ... ... ...) .

Šai tabulai lietojam Gausa metodi, izmantojot tikai operācijas
 (a, b): pieskaitām vienai rindai citu, pareizinātu ar kādu skaitli, 
dalām rindas ar skaitļiem. Darām tā, līdz kreisajā pusē iegūstam 

matricu En: (... ... ... | ... ... ...
... E n ... | ... X ...
... ... ... | ... ... ...)

https://lb.wikipedia.org/wiki/Bernard_Isidore_Clasen
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Jordan_(geodesist)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss_Jordan_elimination
http://www.wolframalpha.com/


[Tā kā det(A)≠0, tad operācijas c, d te nav vajadzīgas, jo kreisajā augšējā stūrī 
nenulles elementu vienmēr var iegūt ar operāciju b). Tiešām, ja kādā brīdī mēs 
nevaram nulles vietā iegūt ne-nulli, pieskaitot citu vienādojumu, tas nozīmē, ka 
mums vienā kolonnā ir izveidojušās “visas nulles”. Bet tas nozīmētu, ka det(A)=0.] 

Ja det(A)≠0, tad, kā jau zinām, šis process sekmīgi beidzas.

Procesa beigās labajā pusē ir sanākusi kāda matrica X, tās j-to 

kolonnu apzīmēsim ar xj.

Šī kolonna ir vienādojuma Axj=ej atrisinājums. 
Tiešām, ja mēs no visa lielā procesa aplūkotu tikai to, kas notiek 
ar labās puses j-o kolonnu, tad redzētu, ka esam atrisinājuši 
vienādojumu sistēmu Axj=ej. 

Tāpēc AX=En un tātad A−1=X. Tātad procesa beigās 

tabulas labajā pusē mums ir A inversā matrica:

(... ... ... | ... ... ...
... E n ... | ... A−1 ...
... ... ... | ... ... ...) .

Piemēru 3x3 matricai sk. Gauss-Jordan eliminationWikipedia.

Piemērs 2x2 matricai:

A=(1 2
3 4) ; pierakstām A labajā pusē E2:

(1 2 1 0
3 4 0 1) ;

Dalām/reizinām rindas ar skaitļiem, saskaitām/atņemam rindas,
kamēr iegūstam E2 kreisajā pusē:

(1 2 1 0
0 −2 −3 1) R2–3 *R1;

(1 2 1 0

0 1
3
2

−1
2)  R2/–2

(1 0 −2 1

0 1
3
2

−1
2)  R1–2*R2.

Tad labajā pusē esam ieguvuši:

A−1=(−2 1
3
2

−1
2) .

Saskaitot, cik operāciju ir jāizpilda, lai nxn matricai A aprēķinātu
A−1, Gausa-Jordana metodei sanāk kopā Cn3 operāciju (kur C −
konstante, kas gan ir lielāka nekā attiecīgā konstante n x n 
vienādojumu sistēmas risināšanai vai nxn determinanta 
rēķināšanai ar Gausa metodi).

Vēl vairāk par to sk. Computational complexity of mathematical 
operationsWikipedia.

Operāciju (c, d) izmantošana
Paldies 2021.gada grupai par iniciātīvu. 

Vai Gausa-Jordana algoritmā varam izmantot arī operācijas (c, d), t.i. vai drīkstam, 
ja tas ir izdevīgi, mainīt vietām rindas un mainīt vietām kolonas? Izrādās, ka 
izmantot operāciju c), t.i. mainīt vietām rindas drīkstam, bet tas ir jāpierāda kā 
atsevišķa teorēma.

Un izrādās, ka šo teorēmu pierādīt ir pavisam viegli, ja problēmu maksimāli 
vispārinām: atļausim katrā Gausa-Jordana algoritma solī izmantot reizināšanu ar 
jebkuru matricu, kam eksistē inversā matrica. Konkrēti: ja mums i-jā solī ir 
izveidojusies tabula (Bi ,C i) , kas satur divas nxn matricas, tad mēs drīkstam abas
matricas pareizināt no kreisās puses ar jebkuru matricu Di , kam det (Di)≠0 , 
iegūstot tabulu (D i Bi , Di C i) . Sauksim to par vispārināto Gausa-Jordana 
algoritmu.  

Teorēma. Ja vispārinātais Gausa-Jordana algoritms sāk darbu ar tabulu (A , E n)
(kur det ( A)≠0 ) un beidz darbu ar tabulu (E n , X ) , tad X =A−1 .

Pierādījums. Darba beigās (pēc t soļiem) mums ir izveidojusies tabula

(D t ... D2 D1 A−−,−−Dt ... D2 D1) .

Tā kā Dt ... D2 D1 A=E n , tad Dt ... D2 D1=A−1 un tātad X =A−1 . Q.E.D.

Lai parādītu, ka šī teorēma tiešām atrisina mūsu problēmu, mums ir jāparāda, ka 
operācijas (a, b, c, d) ir attēlojamas kā reizināšana ar piemērotām matricām. 

Uzdevums (i-iespēja). Uzbūvējiet trīs nxn matricas Aic , Bijc ,C ij , ar kurām 
pareizinot no kreisās puses nxn matricu B , ar tās i-to un j-to rindu tiek izpildīta 
attiecīgi Gausa metodes operācija a), b) vai c).

Inverso matricu īpašības un lietojumi

Teorēma. Ja det(A)≠0, tad (A−1)−1=A.
Pierādījums. Apzīmēsim X =(A−1)−1

, t.i. X ir  matricas A−1 

(vienīgā) inversā matrica, t.i. vienīgā matrica, kam
A−1 X = XA−1=E n . Bet arī A−1 A=AA−1=En , tātad X=A.

Q.E.D.

Teorēma. (AB)−1 = B−1A−1. [Atceramies, ka matricu 
reizināšana nav komutatīva!]

Pierādījums. Aplūkojam izteiksmi:

(AB)(B−1A−1) = A(BB−1)A−1 = (AE)A−1 =
AA−1 = E. 

Tātad saskaņā ar teorēmu par inversās matricas vienīgumu, 
B−1A−1 ir matricas AB vienīgā inversā matrica. Tātad 
B−1A−1 = (AB)−1. Q.E.D.

Matricu vienādojumu risināšana

(jeb matricu dalīšana, A, X, B ir  n x n matricas)
Atcerēsimies tagad savu sapni par matricu dalīšanu...

Teorēma. Ja AX=B un det(A)≠0, tad X =A−1B.

Ja XA=B un det(A)≠0, tad X = BA−1.

Abos gadījumos iegūstam vienādojuma vienīgo 
atrisinājumu.
Bet ja det(A)=0? Tad jābūt arī det(B)=0, bet ne tikai...

Uzdevums (i-iespēja). Izpētiet 2x2 gadījumu: ja det(A)=0, tad 
kādai ir jābūt matricai B, lai vienādojumam AX=B eksistētu 
atrisinājums?  

Pierādījums. 

1) Reizinām AX=B abas puses no kreisās ar A−1: A−1AX=A−1B,
tātad EnX= A−1B un X= A−1B.

2) Reizinām XA=B abas puses no labās ar A−1: XAA−1=BA−1, 
tātad XEn= BA−1 un X=BA−1.

Q.E.D.

http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity_of_mathematical_operations
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity_of_mathematical_operations
http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss-Jordan_elimination


Lineāru vienādojumu sistēmu risināšana,
izmantojot inverso matricu.

(Tā mums ir jau trešā metode − līdzās Gausa un Kramera 
metodēm):

Ax=b,

kur A ir n x n matrica, x un b − vertikāli n x 1 

vektori.

Teorēma. Ja det(A)≠0, tad vektors x=A−1b ir 
sistēmas Ax=b vienīgais atrisinājums.
Pierādījums. Reizinām vienādojuma abas puses ar inverso 

matricu:

A−1 A x=A−1 b ;
En x=A−1 b ;

x=A−1 b

. Q.E.D.

Piemērs.

3x+2y=1; 

4x+3y=1;

A=(3 2
4 3); b=(1

1) ;

A−1=( 3 −2
−4 3 );(x

y)=A−1 b=( 1
−1);

x=1 ;
y=−1.

.

Šī metode "neatmaksājas", ja mums ir jārisina tikai viena 
atsevišķa vienādojumu sistēma. Kāpēc?

Bet tā ir efektīva, ja ir jārisina vairākas sistēmas ar vienu un to 
pašu koeficientu matricu A, bet ar dažādiem brīvo locekļu 
vektoriem b

Ax=b1 ; Ax=b2; Ax=b3; ...  

Jo vairāk sistēmu, jo lielāks ir darba ietaupījums, jo A−1 ir 
jāaprēķina tikai vienreiz, tālāk – reizinājumus A−1bi visiem 
dažādajiem bi pēc kārtas aprēķināt jau ir daudz vieglāk. 

Ja ļoti lielas sistēmas Ax=b (ar vienu A, bet dažādiem b) ir 
jārisina ik pa laikam (piemēram, katru nedēļu), tad inverso 
matricu A−1 ir izdevīgi aprēķināt un saglabāt.

Matricu reizināšana ar skaitli
Esam tikuši galā ar samērā sarežģīto (toties interesanto) matricu 
reizināšanu...

Bet kā būtu jādefinē matricas A reizinājums ar 
skaitli c? Protams, visi elementi aij būtu jāpareizina ar c (tā 

mēs arī definēsim šo operāciju). Iegūto matricu apzīmēsim ar 
cA.

Piemērs: 2(1 2
3 4)=(2 4

6 8) .

Reizinājumu (−1) A apzīmēsim −A .
Reizināt ar skaitli var jebkuru izmēru matricu.

Dažas šīs operācijas īpašības ir viegli pierādīt:

Teorēma. Jebkuriem skaitļiem c, d un jebkurai matricai A:

c(d(A)) = (cd)A;

1∙A = A.
Pierādījums. Viegls.

Jau interesantāk – kā reizināšana ar skaitli “uzvedas” pret 
matricu reizināšanu?

Teorēma. Jebkuram skaitlim C un jebkurām 
divam matricām A, B, kuras var sareizināt:

 (cA)B = A(cB) = c(AB).
Pierādījums. 

...............(cA)B.......A(cB)......c(AB)

cij=∑
k=1

n

(caik)bkj=∑
k=1

n

aik (cbkj)=c∑
k=1

n

aik bkj . Q.E.D

Atceramies:

Teorēma. Ja A ir n x n matrica, tad jebkuram skaitlim c:

det (cA)=cn det (A) .

Matricu saskaitīšana
Kā nodefinēt matricu A, B summu A+B?

Ja gribam, lai

 A+A=2A;

A+A+A=3A 

utt.,

tad matricu A, B summa C=A+B mums ir 
jādefinē, saskaitot attiecīgos elementus:

cij=aij+bij .
Tā nav teorēma, tā ir definīcija! Mēs nepierādām, ka matricas 
ir jāsaskaita tā un ne citādi, bet definējam, kā to darīsim, iepriekš
motivējot, kāpēc tā darām.

Saskaitīt var tikai vienādu izmēru matricas.

Piemērs: 

(1 2
3 4)+(5 6

7 8)=(1+5 2+6
3+7 4+8)=( 6 8

10 12)
Dažas šīs operācijas īpašības ir viegli pierādīt:

Teorēma. 

(A+B)+C=A+(B+C);

A+B=B+A; (matricu saskaitīšana IR komutatīva!) 

c(A+B) = cA + cB;

(c+d)A = cA +dA;
Pierādījums. Viegls.

Bet kā matricu saskaitīšana “uzvedas” pret matricu 
reizināšanu?

Teorēma. Distributīvie likumi:  [kāpēc divi dažādi?]

(A+B)C = AC + BC;

C(A+B) = CA + CB.
Pierādījums. 

∑
k =1

n

(aik+ bik)ckj=∑
k=1

n

aik ckj+ ∑
k=1

n

bik ckj
;



∑
k =1

n

cik (akj+bkj )=∑
k =1

n

cik akj+∑
k=1

n

cik bkj .

Q.E.D.

Ar −B apzīmēsim matricu (−1)B , bet ar A–B 
apzīmēsim A+(−B) . 
Uzdevums (i-iespēja). Pierādiet, ka:

(A–B)C = AC–BC;

C(A–B) = CA–CB.

Nulles matrica (garlaicīgi...)

Definīcija. n×n matricai X piemīt nulles īpašība, ja jebkurai

n×n matricai A:  A+X=A.
Ar On apzīmēsim n x n matricu, kurā visi elementi ir 0. 

On tiešam piemīt nulles īpašība:

A+On=A jebkurai n x n matricai A.

Un tā ir vienīgā matrica, kam piemīt nulles īpašība: ja A+X=A 
kaut vienai m x n matricai A, tad X=On. [Pierādiet paši.]

Matricu izteiksmes
Distributīvie likumi ļauj pierādīt šādas vienādības:

(A+B)2=(A+B)(A+B)=A(A+B)+B(A+B)
= A2+AB+BA+B2 ;

(A+B)(A−B)=A(A−B)+B(A−B)
= A2−AB+BA−B2 .

Secinājums. Ja AB=BA (matricas komutē), tad 

(A+B)2=A2+2 AB+B2 ;

(A+B)(A−B)=A2−B2 .

Un otrādi!

Secinājums 
(kursa beigās sapratīsim, ko tas nozīmē).

n×n matricas ar saskaitīšanu un reizināšanu 
veido gredzenu, bet neveido lauku (jo inversā 
matrica eksistē ne visām nenulles matricām).
Matricu saskaitīšanai un reizināšanai nepieciešams izpildīt to 
elementu (skaitļu) saskaitīšanu un reizināšanu. Bet inversās 
matricas aprēķinam nepieciešama arī atņemšana un dalīšana. 

Reālo skaitļu matricas. Ja matrica A sastāv no reāliem 
skaitļiem, un det(A)≠0, tad arī inversā matrica A-1 sastāvēs no 
reāliem skaitļiem.

Komplekso skaitļu matricas. Ja matrica A sastāv no 
kompleksiem skaitļiem, un det(A)≠0, tad arī inversā matrica A-1 
parasti sastāvēs no kompleksiem skaitļiem.

Racionālo skaitļu matricas. Ja matrica A sastāv no 
racionāliem skaitļiem, un det(A)≠0, tad arī inversā matrica A-1 

sastāvēs no racionāliem skaitļiem. [Jo racionālu skaitļu dalījums
vienmēr ir racionāls skaitlis.]

Veselo skaitļu matricas. Ja matrica A sastāv no reāliem 
skaitļiem, un det(A)≠0, tad inversā matrica A-1 ne vienmēr 
sastāvēs no veseliem skaitļiem. [Jo veselu skaitļu dalījums ne 
vienmēr ir vesels skaitlis.]

Piemērs:

A=(1 2
3 4) ; A−1=(−2 1

3
2

−1
2)

Mana personīgā lapa − šeit.

Adrese komentāriem: Karlis.Podnieks@lu.lv 
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