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Dalīšana un dalītāji veselo skaitļu pasaulē
[Atkārtojums]

Sadalīšana pirmreizinātājos

Veselos skaitļus var dalīt reizinātājos līdz iegūstam pirmskaitļus, 
piemēram: 

120=2∙2∙2∙3∙5.
Šis skaitlis dalās ar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 
60, 120, bet ar citiem skaitļiem nedalās.

Dalīšana ar atlikumu

Bet veselos skaitļus var vienmēr "izdalīt ar atlikumu", piemēram:

25=7∙3+4.
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Vispārīgajā gadījumā, dalot a ar b:

a=b∙d+r

atlikumam r papildus ir jāuzliek prasība 0≤r<b, citādi 
operācijas rezultāts nebūs viennozīmīgs. Piemēram, dalot 25 ar 
7, var iegūt

25=7∙3+4=7∙2+11=7∙1+18,
bet atlikums skaitās tikai 4.

Lielākais kopīgais dalītājs

Diviem skaitļiem vienmēr ir kopīgi dalītāji (tāds vienmēr ir 
skaitlis 1) , un viens no tiem ir lielākais, piemēram, 120 un 84 
kopīgie dalītāji ir 1, 2, 3, 4, 6, 12, tātad 

LKD(120, 84)=12.
Teorēma. Divu skaitļu LKD dalās ar šo skaitļu jebkuru citu 
kopīgo dalītāju.

Kādus polinomus pētīsim?
Šajā tēmā mēs pētīsim vēl vienu matemātisku struktūru, kurā “lietas” notiek līdzīgi 
kā veselo skaitļu pasaulē: ir iespējama sadalīšana pirmreizinātājos, dalīšana ar 
atlikumu, lielākie kopīgie dalītāji utt.

Pētīsim polinomus ar vienu mainīgo x un ar patvaļīgiem 
kompleksiem skaitļiem koeficientu vietā.
Datoriķiem: tas nav tikai vēl viens matemātisks eksperiments. Šeit izklāstīto teoriju 
var attīstīt tālāk, un tad tā būs izmantojama, piemēram, kodēšanas teorijā (un 
praksē).

Sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Polynomial_code

Mūs interesējošos polinomus veido, izmantojot mainīgo x, 
kompleksos skaitļus, saskaitīšanas un reizināšanas (bet ne 
dalīšanas!) operācijas.

Katru šādu polinomu var pārveidot vienā standarta jeb 
kanoniskajā pierakstā, kas ir mainīgā x pakāpju summa 
(pakāpju dilstošā secībā) ar kompleksiem koeficientiem.

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


Piemērs, kā iegūst polinoma kanonisko pierakstu:

(2 x+3)(x−5)(x+5)=2 x3+3 x2−50 x−75
No vienas puses, polinoms ir formula/izteiksme, bet no otras 
puses, tas ir funkcija, kas katrai mainīgā x vērtībai 
(kompleksam skaitlim x) piekārto funkcijas vērtību P(x) (atkal 
kompleksu skaitli).

Piemēri. a) Pirmās pakāpes polinomi kanoniskajā pierakstā:

x;

2x+1;

(3−2i)x+(−5+3i);

a1x+a0 (a1 nav 0).

b) Otrās pakāpes (kvadrātiskie) polinomi kanoniskajā 
pierakstā:

x2;

2x2+1;

(1+2i)x2+(3−2i)x+(−5+3i);

a2x2+a1x+a0 (a2 nav 0).

c) Trešās pakāpes (kubiskie) polinomi kanoniskajā pierakstā:

x3;

2x3+4x+1;

(1+2i)x3+(3−2i)x2+(−5+3i)x+(2−4i);

a3x3+a2x2+a1x+a0 (a3 nav 0).

d) Null-tās pakāpes polinomi:



1; −1; −5
3

; 3+2i;
5
3
−4 i

5
;

a0 – jebkurš komplekss skaitlis, kas nav 0. 

e) Skaitlis 0, jeb nulles polinoms ir vienīgais polinoms, kura 
pakāpe nav noteikta – vēlāk redzēsim, kāpēc tā.

Vispārīgais gadījums – n-ās pakāpes polinoms ar kompleksiem 
koeficientiem kanoniskajā pierakstā:

anxn+an–1xn–1+ ... +a1x+a0 (an nav 0);

deg(P)=n (no vārda degree).

Polinomi kā izteiksmes un kā funkcijas
Iespējami divi polinomu vienādības jēdzieni:

1) Teiksim, ka polinomi P1(x) un P2(x) ir vienādi kā izteiksmes, 

ja to kanoniskie pieraksti satur vienādas x pakāpes un vienādus 
koeficientus pie attiecīgajām x pakāpēm.

2) Teiksim, ka polinomi P1(x) un P2(x) ir vienādi kā funkcijas, 

ja visiem kompleksiem skaitļiem x, P1(x) = P2(x).

Teorēma. Ja polinomi ir vienādi kā izteiksmes, 
tad tie ir vienādi arī kā funkcijas.
Pierādījums. Te gandrīz nav ko pierādīt...

Teorēma. Ja polinomi ir vienādi kā funkcijas, 
tad tie ir vienādi arī kā izteiksmes (t.i. tiem ir vienādi 
kanoniskie pieraksti).

Pierādījums. Grūtāks – ar to mēs viegli tiksim galā tikai šīs 
tēmas pašās beigās, balstoties uz citām pierādītām teorēmām.

Pagaidām aplūkosim polinomus tikai kā izteiksmes.

Polinomu saskaitīšana



Polinomus saskaitīsim un reizināsim kā izteiksmes.

Divu polinomu P(x) un Q(x) summa P(x)+Q(x) ir polinoms, kura
koeficientus iegūstam pierastajā veidā: saskaitot P(x) un Q(x) 
koeficientus pie atbilstošajām x pakāpēm.

Piemēri:

(2x2+1) + (2ix2+3x+1) = (2+2i)x2+3x+2;
(–3x2+1) + (3x2+3ix+1) = 3ix+2.

Seko virkne triviālu teorēmu:

Teorēma. Polinomu summas pakāpe:

1) ja deg(P)<deg(Q), tad deg(P+Q)=deg(Q);

2) ja deg(P)=deg(Q), tad deg(P+Q) ≤deg(Q).
Pierādījums. 1) Šajā gadījumā P+Q lielākā x pakāpe ir Q lielākā x pakāpe.

2) Šajā gadījumā, saskaitot, lielākās x pakāpes var viena otru dzēst.

Q.E.D.

Piemēri teorēmai:

1) (2x+1) + (2ix2+3x+1) = 2ix2+5x+2;
2) (−2ix2+x+1) + (2ix2+3x+1) = 4x+2;

2) (−2ix2−3x+1) + (2ix2+3x+1) = 2;

2) (−2ix2−3x+1) + (2ix2+3x−1) = 0.

Teorēma. Polinomu saskaitīšana ir komutatīva 
un asociatīva operācija.
Pierādījums. Viegls: seko no skaitļu saskaitīšanas īpašībām, ja polinomus ņemam 
kanoniskajā pierakstā.

[Par nulli: atrodamies jaunā, svešā pasaulē, tāpēc mums vispirms ir jānodefinē 
nulles īpašība un tikai tad nulli var šajā pasaulē sameklēt...]

Teorēma. Nulles polinoms 0 ir vienīgais 



polinoms, kam piemīt nulles īpašība: jebkuram 
polinomam P,

0+P=P.
Pierādījums. 1) 0+P=0, skaidrs.

2) Ja X+P=P kaut vienam polinomam P, tad X=0. Arī skaidrs.

Q.E.D.

[Par atņemšanu: jaunā, svešā pasaulē vispirms ir jānodefinē atņemšanas sakars ar 
saskaitīšanu, un tikai tad šo operāciju var uzbūvēt...]

Operācija: pretējais polinoms −P (visiem koeficientiem mainām 
zīmi uz pretējo).

Polinomu starpību P−Q definē kā vienādojuma Q+X=P 
atrisinājumu.

Teorēma. Polinoma Q atņemšanu no P var 
izpildīt kā P+(−Q), un tas ir vienīgais polinoms 
X, kam piemīt īpašība:

Q+X=P.
Pierādījums. 1) Q+P+(-Q)=P.

2) Ja Q+X=P, tad Q+X=Q+P+(-Q). Atņemot abām pusēm Q, iznāk, ka  X=P+(-P).

Q.E.D.

Polinomu reizināšana
Polinomus reizināsim atkal kā izteiksmes.

Divu polinomu P(x) un Q(x) reizinājums P(x)Q(x) ir polinoms, 
kura koeficientus iegūstam pierastajā veidā: reizinot katru P(x) 
saskaitāmo ar katru Q(x) saskaitāmo, un pēc tam savelkot 
līdzīgos locekļus.

Piemērs:

(2x2+1)(2ix2+3x+1) =



4ix4+6x3+2x2+2ix2+3x+1 = tagad jāpārveido

kanoniskajā pierakstā =

4ix4+6x3+(2+2i)x2+3x+1.

Teorēma. Nenulles polinomu reizinājuma 
pakāpe ir vienāda ar reizināmo pakāpju 
summu:

deg(PQ) = deg(P)+deg(Q).
Pierādījums. PQ lielākā x pakāpe rodas, sareizinot P un Q lielākās x pakāpes.

Teorēma. Polinomu reizināšana komutatīva un 
asociatīva operācija, un tā ir distributīva pret 
saskaitīšanu: 

P(x)Q(x) = Q(x)P(x);

[P(x)Q(x)]R(x) = P(x)[Q(x)R(x)];

[P(x)+Q(x)]R(x) = P(x)R(x)+Q(x)R(x).
Pierādījums. Viegls, bet garš, kārtīgi jāpastrādā...

[Kāpēc polinomiem ir tikai viens distributīvais likums? Tāpēc, ka
polinomu reizināšana ir komutatīva.]

Viegli pārliecināties, ka 0⋅P=0 .

Teorēma. Null-tās pakāpes polinoms 1 ir 
vienīgais polinoms, kam piemīt vieninieka 
īpašība: jebkuram polinomam P,

1⋅P=P .



Pierādījums. 1) Protams, 1⋅P=P .

2) Vienīgums: ja XP=P, kādam ne-nulles P, tad deg(X)=0, t.i. X ir kāds skaitlis c. Un
ja c⋅P=P , tad c=1 . Q.E.D.

Polinomu dalīšana 

Dalījums
P (x)
Q (x)

, kā funkcija no x, ne vienmēr būs polinoms.

Piemērs:
x+1
x−1

=f (x) . Kreisās puses izteiksme pie x=1 nav definēta, bet

polinomam f(1) būtu definēts.. 

Polinomu dalīšana dažreiz tomēr ir iespējama, piemēram:

(x+2)(x+3)=x2+5x+6,
tātad

x2+ 5x+ 6
x+ 3

=x+ 2 .

Tāpat var izdalīt 

x+ 5
2x+ 10

=1
2

.

Skaitlis 1/2 ir “normāls” null-tās pakāpes polinoms, jo polinomu 
koeficienti mums drīkst būt jebkuri kompleksi skaitļi!

Teorēma. Dalīšanu
1
P

var izpildīt tad un tikai 

tad, ja P ir null-tās pakāpes polinoms.

Pierādījums. 1) Ja P ir skaitlis, ka nav 0, tad arī
1
P ir skaitlis, t.i. null-tās pakāpes 

polinoms.

2) Ja
1
P

=Q , tad PQ=1 un tātad P un Q pakāpju summa ir 0, tātad P pakāpe ir 0. 

Q.E.D.



Polinomu dalīšana ar atlikumu
Polinomu pasaulē dalīšana ar nenulles polinomu ne vienmēr ir 
iespējama. Situācija te ir līdzīga veselo skaitļu pasaulei: "viss 
sanāk", izņemot dalīšanu, kas sanāk ne vienmēr.

Toties veseliem skaitļiem vienmēr sanāk dalīšana ar atlikumu.

Vai arī polinomu pasaulē sanāk līdzīgi? Ja ir doti polinomi P(x) 
un Q(x), vai vienmēr var atrast tādus polinomus D(x) un R(x), ka

P(x)=Q(x)D(x)+R(x)?
D(x) tad būtu jāsauc par dalījumu, bet R(x) – par atlikumu.
Cik dažādos veidos tādu dalīšanu ar atlikumu var izdarīt? Tāpat kā veseliem 
skaitļiem – daudzos veidos, ja vien neierobežojam atlikuma lielumu. Bet kā varētu 
ierobežot atlikuma lielumu polinomiem? Polinomus “pēc lieluma” salīdzināt taču 
nevar... Bet var salīdzināt polinomu pakāpes!

Teorēma. Jebkuriem diviem polinomiem P(x) un
Q(x), ja Q nav nulles polinoms, tad var atrast 
vienīgos polinomus – dalījumu D(x) un atlikumu
R(x) tādus, ka

P(x)=Q(x)D(x)+R(x), 

un R(x) pakāpe ir mazāka par dalītāja Q(x) 
pakāpi vai arī R(x) ir nulles polinoms.
Pēdējā piebilde ir nepieciešama, jo nulles polinomam pakāpe ir 
nenoteikta.

Piemēri:

x2+5x+6 = (x+3)(x+2) + 0 (dalījums bez atlikuma);

x2+5x+10 = (x+3)(x+2) + 4;

x2+5x+3 = (x+3)(x+2) – 3; (negatīvs atlikums)



x2+5x+1=(2x+2)( 1
2
x+ 3
2
)+(– 5

2
) (dalījums un 

atlikums var saturēt daļskaitļus).

x3+3x2−3x+1 =x2(x+3) +(−3x+1) (atlikums var būt 

polinoms, bet tā pakāpei ir jābūt mazākai par dalītāja x2 pakāpi).

Polinomu dalījumus un atlikumus var atrast ar WolframAlpha, ja 
izmanto šādu sintaksi:

 (x3
−6x2+11x−6)/(x2

−7x+10).

Teorēmas pierādījums. 1) D(x) un R(x) vienīgumu pierādīt ir 
visvieglāk. Pieņemsim, ka ir vēl divi polinomi D' un R' ar to pašu īpašību:

P(x)=Q(x)D(x)+R(x),

P(x)=Q(x)D'(x)+R'(x), 
un R'(x) pakāpe ir mazāka par Q(x) pakāpi vai arī R'(x) ir nulles polinoms. 
Atņemsim otro vienādību no pirmās:

0 = Q(x)[D(x)–D'(x)] + R(x)–R'(x), jeb

Q(x)[D(x)–D'(x)] = R'(x)–R(x).
R'(x)–R(x) pakāpe ir mazāka par Q(x) pakāpi vai arī R'(x)–R(x)=0. Tā kā Q(x) nav 
nulles polinoms, tad D(x)–D'(x)=0 un D(x)=D'(x). Bet tad arī R'(x)–R(x)=0 un 
R(x)=R'(x). Q.E.D.

2) Pierādīsim D(x) un R(x) eksistenci. Aprakstīsim algoritmu, 
kas no P(x), Q(x) uzbūvēs D(x), R(x). Algoritma ideja ir līdzīga
Gausa metodei.

Piemērs. P(x)=x3+3x2+7x+1; Q(x)=x+1.

Iznīcināsim x3. Pareizinām Q ar x2 un atņemam x2Q(x)=x3+x2 no P, iegūstam

P1=2x2+7x+1.

Iznīcināsim 2x2. Pareizinām Q ar 2x un atņemam 2xQ(x)=2x2+2x no P1, iegūstam

P2=5x+1.

Iznīcināsim 5x. Pareizinām Q ar 5 un atņemam 5Q(x)=5x+5 no P2, iegūstam

P3=−4.

Iegūtā polinoma pakāpe ir mazāka par dalītāja Q(x)=x+1 pakāpi, tatad esam 

http://www.wolframalpha.com/


ieguvuši atlikumu.

Pieskaitot atlikumam visu līdz šim atņemto, iegūsim atpakaļ P(x):

−4+5Q(x)+2xQ(x)+ x2Q(x)=P(x).

Tātad: P(x)= Q(x)(x2+2x+5)−4. Dalījums tātad ir x2+2x+5, bet atlikums −4.

Bet ja polinomu dalīšanu nākas izpildīt “uz papīra”, tad 
ērtāk to pierakstīt “stabiņā” - kā skaitļu dalīšanu skolā. 
Noteikti apskatiet piemērus Vikipēdijā (noderēs mājas darbā un kontroldarbā):
 http://en.wikipedia.org/wiki/Polynomial_long_division  vai Goggle attēlos 
Polynomial long division

Es gan esmu pieradis pie otrāda dalīšanas pieraksta “stabiņā”:

x3+3x2+7x+1 | x+1
                         - - - - - - - - - - -

x3+x2                   x2+2x+5 (dalījums)

- - - - - -

      2x2+7x

      2x2+2x

      - - - - - - - -

             5x+1

             5x+5

             - - - - - - 

                  –4 (atlikums)

Sākumā aprakstītā algoritma versija ir ērtāka, ja gribam izveidot 
vispārīgo teorētisko pierādījumu (zilais teksts zemāk). “Stabiņa 
versija” tam  būtu neērta. 

Ja nevēlaties, sekojošo zilo tekstu varat nelasīt – dalīšanas 
algoritms taču kļuva saprotams arī no viena piemēra?

Vispārīgais gadījums:
[Kas ir rekursīvs algoritms? Piemērs ar faktoriāla
n!=1∙2∙...∙n rēķināšanu:
Algoritms F(n):
if n=0 then return 1;

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


else return n*F(n–1);
Kas te notiks?]

Algoritma G ieejas punkts: saņēmuši polinomus P(x) un Q(x) kā parametrus, 
sāksim dalīt P ar Q. Ieguvuši rezultātu, izdosim D(x) un R(x).

Vispirms, ja P pakāpe ir mazāka par Q pakāpi, tad algoritms G savu darbu var beigt, 
izdodot D(x)=0 un R(x)=P(x):

P(x)=Q(x)∙0+P(x).

Pieņemsim tagad, ka P pakāpe nav mazāka par Q pakāpi. Tad algoritms G savu
darbu turpina. 

Pieņemsim, ka

P (x)=axn+ P ' (x) ,

kur P' pakāpe ir mazāka par n, un

Q (x)=bxs+ Q ' (x) ,

kur s≤n, un Q' pakāpe ir mazāka par s. Pareizināsim Q(x) ar 
a
b
x n−s , un 

rezultātu atņemsim no P(x). Tad saskaitāmais axn pazudīs, un mēs būsim ieguvuši 
polinomu: 

P1(x )=P (x)−Q( x) a
b
xn−s=P ' (x )−Q ' (x ) a

b
xn− s ,

kura pakāpe ir mazāka par n.

Un tagad palaidīsim rekursiju: nodosim vadību atpakaļ uz G ieejas punktu, 
padodot kā parametrus P1(x) un Q(x), un sagaidīsim algoritma rezultātu. 

Tie būs kādi divi polinomi D1(x) un R1(x) tādi, ka (cerams):

P1(x) = Q(x)D1(x)+R1(x), 

un R1(x) pakāpe ir mazāka par Q(x) pakāpi vai arī R1(x) ir nulles polinoms. Tad:

P (x)=Q (x) a
b
xn−s+ P1(x) ;

P (x)=Q (x) a
b
xn−s+ Q (x)D1(x)+ R1(x) ;

P (x)=Q (x)[ a
b
xn−s+ D1(x)]+ R1(x) .



Tāpēc algoritms G drīkst izdot kā rezultātu:

D (x)=a
b
xn−s+ D1(x); R(x)=R1(x) .

Algoritma G beigas.
Kas notiks, ja šādam rekursīvam algoritmam liksim darboties ar konkrētiem 
polinomiem P(x) un Q(x)? Rekursija ies arvien “dziļāk”, un katrā solī P(x) pakāpe 
pazemināsies vismaz par 1, līdz beidzot (kādā k-jā solī) tā kļūs mazāka par Q 
pakāpi. Tad “dziļākais” solis darbu beigs, izdodot Dk(x)=0 un R(x)=Pk(x). To 

izmantos iepriekšējais solis, izdodot savus rezultātus Dk–1(x) un Pk(x). Utt. atpakaļ 

līdz pirmajam solim, kas izdos D(x) un Pk(x) tādus, ka 

P(x)=Q(x)D(x)+Pk(x), 

un Pk(x) pakāpe ir mazāka par Q(x) pakāpi vai arī Pk(x) ir nulles polinoms.

Pierādījums pabeigts.

Divi gandrīz "bezmaksas"

Secinājumi. 1) Ja polinomu P(x), Q(x) koeficienti ir reāli skaitļi,
tad arī dalījuma D(x) un atlikuma R(x) koeficienti būs reāli 
skaitļi.

2) Ja polinomu P(x), Q(x) koeficienti ir racionāli skaitļi, tad arī 
D(x) un R(x) koeficienti būs racionāli skaitļi.

Pierādījums. Viegls.

3) Ja polinomu P, Q koeficienti ir veseli skaitļi, tad šādu 
secinājumu iegūt vairs nevar – dalījuma un atlikuma koeficienti 
visbiežāk būs daļskaitļi.

Polinoma dalītāji
Tāpat kā veselo skaitļu pasaulē, arī polinomu pasaulē dalīšana 
tomēr dažreiz ir iespējama bez atlikuma, t.i. ar nulles atlikumu. 

Mēs sakām, ka P(x) dalās ar Q(x) (un ka Q ir P 
dalītājs), ja ir tāds polinoms D(x), ka

 P(x)=Q(x)D(x),
t.i. ja dalot P(x) ar Q(x), atlikums iznāk vienāds ar 0. 



Piemēri:

x3–2x2 = x2(x–2) + 0
[dalītāji te ir 1; x; x–2; x2; x(x–2); x2(x–2), kā arī to daudzkārtņi,

piemēram, 2; 3x; 5x–10, –100x+200); x/2 utt.]

x2+5x+6 = (x+2)(x+3) + 0; vai;

x2+5x+6=( 1
2
x+1)(2x+6)+0 vai

x2+5x+6=(3x+6)( 1
3
x+1)+0 .

Protams, sevišķi būtiski ir tie dalītāji, kam pie lielākās x pakāpes 
ir koeficients 1.

Interesanti, ka pat polinomam ar veseliem koeficientiem var būt 
dalītāji ar kompleksiem koeficientiem, piemēram:

x2+1 = (x+i)(x–i).
Dažas triviālas teorēmas:

Vispirms tās, kas ir līdzīgas attiecīgajām teorēmām par veselo 
skaitļu dalītājiem:

(Ja vesels skaitlis p dalās ar q, un q dalās ar r, tad p dalās ar r.) 

Teorēma. Ja P(x) dalās ar Q(x), un Q(x) dalās ar 
R(x), tad arī P(x) dalās ar R(x).
Pierādījums. Ja P=QD, Q=RD’, tad P=R(D’D). 

(Ja veseli skaitļi p, q abi dalās ar r, tad arī p+q un p–q dalās ar r.) 

Teorēma. Ja P(x) un Q(x) abi dalās ar R(x), tad 
arī P(x)+Q(x) un P(x)−Q(x) dalās ar R(x).
Pierādījums. Ja P=RD, Q=RD’, tad P+(-Q)=R(D+(-D’)).



(Ja vesels skaitlis p dalās ar r, tad jebkuram q reizinājums pq arī dalās ar r.) 

Teorēma. Ja P(x) dalās ar R(x), tad jebkuram 
Q(x) reizinājums P(x)Q(x) arī dalās ar R(x).
Pierādījums. Ja P=RD, tad PQ=R(DQ).

Tagad dažas teorēmas, kam nav analogu veselo skaitļu pasaulē:

Teorēma. Jebkurš polinoms dalās ar jebkuru 
null-tās pakāpes polinomu.

Pierādījums. P=c (1
c
P) .(Piemērs: x2+1 dalās ar 17.)

Teorēma. Ja P(x) dalās ar Q(x), tad tas dalās arī 
ar cQ(x), kur c – jebkurš skaitlis, kas nav 0.

Pierādījums. P (x)=Q ( x)D( x)=cQ (x)[ 1
c
D( x)] .

(Piemērs:

 x2+x dalās ar x+1, bet dalās arī ar 17x+17 un 
x
17

+ 1
17

.)

Teorēma. Ja P un Q pakāpes ir vienādas, tad 
P(x) dalās ar Q(x) tad un tikai tad, ja Q(x)=cP(x),
kur c – skaitlis, kas nav 0.
Pierādījums. P=QD, deg(P)=deg(Q)+deg(D), tātad deg(D)=0.

Teorēma. Ja c – skaitlis, kas nav 0, tad 
polinomiem P(x) un cP(x) ir vieni un tie paši 
dalītāji.
Pierādījums. P=QD tad un tikai tad, ja cP=(cQ)D



Polinomu lielākais kopīgais dalītājs (LKD)

Sk. arī Greatest common divisor of two polynomialsWikipedia. (GCD)
Diviem polinomiem P(x) un Q(x) vienmēr ir kopīgi dalītāji – tādi ir vismaz visi 
null-tās pakāpes polinomi (t.i. nenulles skaitļi). 

Divi jautājumi:

1) Bet, ja P un Q kopīgo dalītāju ir vairāk, vai to vidū atradīsies 
arī kāds "lielākais" – kā veselo skaitļu pasaulē?

[Piemērs: LKD(12, 18)=6; visi kopīgie dalītāji: 1, 2, 3, 6. LKD dalās ar visiem 
pārējiem kopīgajiem dalītājiem.]

2) Vai katru polinomu varēsim sadalīt "pirmreizinātājos" – kā 
veselo skaitļu pasaulē? [Piemērs: 180=2∙2∙3∙3∙5.] Un kas tie varētu būt par polinomu
"pirmreizinātājiem"?

Piemērs:

 x4−4x3−x2+16x−12 =              

 (x+2)(x−1)(x−2)(x−3);

x3−2x2−x+2 = (x+1)(x−1)(x−2);

varam pārliecināties, ka būtiski atšķirīgie kopīgie dalītāji te
ir:

 1; x−1; x−2; (x−1)(x−2).

Kurš ir “lielākais”?
Polinomus mēs nevaram sakārtot pēc "lieluma". Kaut kādu 
sakārtojumu dod tikai polinomu pakāpes.

Tāpēc mēģināsim definēt divu polinomu lielāko 
kopīgo dalītāju (LKD, jeb angliski – GCD, greatest 

common divisor) kā kopīgo dalītāju ar visaugstāko 
pakāpi.
BET: ja D(x) ir divu polinomu kopīgs dalītājs, tad tāds ir arī 

cD(x). Tāpēc būs lietderīgi vienoties, ka “oficiālā” lielākā 

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


kopīgā dalītāja koeficients pie lielākās x pakāpes 
ir 1. 

Piemērs. LKD{2x+2, 3x+3}=x+1, nevis 5x+5.

Kā mēs varētu atrast P(x) un Q(x) lielāko kopīgo dalītāju?

Lemma. Ja D(x) – jebkurš polinoms, tad 
polinomu pāriem 

{P(x), Q(x)}; {P(x)−D(x)Q(x), Q(x)}

ir vieni un tie paši kopīgie dalītāji. 
Pierādījums.

1) Ja P un Q abi dalās ar R, tad arī DQ dalās ar R, un arī P–DQ dalās ar R.

2) Ja P–DQ un Q abi dalās ar R, tad arī P=(P–DQ)+DQ dalās ar R.

Q.E.D. 

Tas nozīmē, ka polinomu LKD mēs varētu meklēt, izmantojot 
Gausa metodes ideju (atkal!).
Aprēķinus “uz papīra” dažreiz vienkāršo šāds papildus apsvērums: polinoma 
izdalīšana ar nenulles skaitli nemaina tā dalītāju kopu. Tāpēc pēc katras operācijas, 

iegūto polinomu mēs drīkstam izdalīt, piemēram, ar vecākās x pakāpes koeficientu. 

Piemērs.

P(x)=x3−6x2+11x−6; Q(x)=x2−7x+10. Pakāpju summa ir 5. 
Pirmais solis – likvidējam x3:

P1=P−xQ=x2+x−6.

Šeit koeficients pie x2 ir 1, tāpēc papildus apsvērums nav jāpiemēro.

Saskaņā ar Lemmu, pārim {x2+x−6, x2−7x+10} ir tie paši 
kopīgie dalītāji, kas pārim {P, Q}, bet tā pakāpju summa ir 4. 

Otrais solis – likvidējam vienu no x2:

P2=P1−Q =(x2+x−6)−(x2−7x+10)=8x−16.



Piemērojam minēto papildus apsvērumu, un izdalām ar 8, iegūstot: P2=x−2 .

Saskaņā ar lemmu, pārim {x−2, x2−7x+10} ir tie paši kopīgie 
dalītāji, kas pārim {P, Q}, bet tā pakāpju summa ir 3.

Trešais solis – likvidējam atlikušo x2:

P3=Q−xP 2=( x2−7 x+10)− x( x−2)=−5 x+10 .

Piemērojam papildus apsvērumu, un izdalām ar −5, iegūstot: P3=x−2 .

Pārim {x−2, x−2} ir tie paši kopīgie dalītāji, kas pārim {P, Q}, 
bet tā pakāpju summa ir 2.

Bet pāra {x−2, x−2} LKD ir x−2, tāpēc arī LKD(P, Q)=x−2:

LKD(x3−6x2+11x−6, x2−7x+10)=x−2.
Pārim{x−2, x−2} ir tikai divu veidu kopīgie dalītāji: skaitļa 1 
daudzkārtņi un polinoma x–2 daudzkārtņi. Tātad visi šie kopīgie 
dalītāji ir arī LKD dalītāji. 

Šis process varēja beigties arī ātrāk, ja tiktu iegūts pāris {0, R}. 
Šāda pāra LKD ir R, tas tad būs arī pāra {P, Q} LKD.

Bet process varēja beigties arī ar pāri {a, b}, kur a, b abi ir skaitļi.
Tas tad nozīmētu, ka polinomu {P, Q} LKD ir null-tās pakāpes 
polinoms 1:

LKD(P, Q)=1.
Tā būs visbiežāk sastopamā situācija, ja polinomus P, Q 
izvēlēsimies nejauši. (Kāpēc?)

Ja nevēlaties, sekojošo zilo tekstu varat nelasīt – kopīgā dalītāja 
algoritms taču kļuva saprotams arī no viena piemēra?

Vispārīgais gadījums.

Atkal būvēsim rekursīvu algoritmu LKD, kura pamatā atkal būs Gausa metodes 
ideja.

Algoritma LKD ieejas punkts: saņēmuši polinomu pāri {P(x), Q(x)} kā 
parametrus un izdosim ka rezultātu šo polinomu LKD.

Ja P un Q abi ir nulles polinomi, tad uzdevumam nav atrisinājuma (nulles polinoms 
dalās ar jebkuru citu polinomu).

Ja viens no polinomiem ir nulles polinoms, bet otrs – nav, tad šis otrs, dalīts ar 



vecākās x pakāpes koeficientu, arī ir meklētais LKD, un to arī izdosim kā rezultātu. 

Bet ja P un Q abi ir nenulles polinomi, tad algoritma LKD darbs ir jāturpina.

Sāksim ar to polinomu, kam pakāpe nav zemāka par otra polinoma pakāpi. 
Pieņemsim, ka tas ir P. 

Pieņemsim, ka P(x)=axn+P'(x), kur P' pakāpe ir mazāka par n, un Q(x)=bxs+Q'(x), 

kur Q' pakāpe ir mazāka par s. Pareizināsim Q(x) ar 
a
b
xn−s , un rezultātu 

atņemsim no P(x). Tad saskaitāmais axn pazudīs, un mēs būsim ieguvuši polinomu: 

P1(x )=P (x)−Q (x) a
b
xn−s ,

kura pakāpe ir mazāka par n.

Saskaņā ar lemmu, pāriem {P(x), Q(x)}, {P1(x), Q(x)} ir vieni un tie paši kopīgie 

dalītāji. Pirmajā pārī polinomu pakāpju summa ir n+s, bet otrajā tā ir mazāka par 
n+s.

Līdz ar to mēs esam ieguvuši paņēmienu, kas LKD meklēšanu pārim {P(x), Q(x)} 
reducē uz LKD meklēšanu pārim {P1(x), Q(x)}, kurā polinomu pakāpju summa ir 

mazāka.

Un tagad palaidīsim rekursiju: nodosim vadību atpakaļ uz LKD ieejas punktu, 
padodot kā parametrus pāri {P1(x), Q(x)}, un sagaidīsim algoritma rezultātu. 

Tas būs kāds polinoms D(x) – pāra {P1(x), Q(x)} LKD. Tās būs arī pāra {P(x), 

Q(x)} LKD. Tāpēc izdosim D(x) kā algoritma LKD rezultātu.

Kas notiks, ja šādam rekursīvam algoritmam liksim darboties ar konkrētiem 
polinomu pāri {P(x), Q(x)}? Rekursija ies arvien “dziļāk”, un katrā solī polinomu 
pakāpju summa pazemināsies vismaz par 1.

Bet tā tas nevar bezgalīgi turpināties. Kad šis process beigsies?

Tad, kad Pk+1(x) = Pk(x) − (a/b)xn–sQk(x), vietā iznāks nulles polinoms! Tikai tad 

nākošo soli veikt vairs nevarēsim.

Bet tad mēs zināsim, ka pārim {0, Qk(x)} ir tie paši kopīgie dalītāji, kas {P(x), 

Q(x)}. Un kopīgu dalītāju ar pakāpi, lielāku par Qk(x) pakāpi, te nevar būt, jo Qk(x) 

ar tādu nedalīsies! Tātad Qk(x) ir {P(x), Q(x)} lielākais kopīgais dalītājs! 

Skaidrs arī, ka jebkurš cits P un Q kopīgs dalītājs ir arī Qk(x) dalītājs. No tā seko 

LKD vienīgums (jo mēs prasām, lai LKD koeficients pie lielākās x pakāpes ir 1).

Mūsu rezultātu kopsavilkums:

Teorēma. Diviem nenulles polinomiem vienmēr 
eksistē viens un tikai viens LKD. Un jebkurš cits



šo polinomu kopīgs dalītājs ir arī LKD dalītājs.
Pierādījums. Ja, mūsu algoritmam darbojoties, ir radies 
polinomu pāris {Pi(x), Pi+1(x)}, un neviens no tiem nav nulles 
polinoms, tad “iznīcināšanas darbu” varam turpināt. Tikai tad, 
kad būsim sasnieguši pāri {Pk(x), Pk(x)} vai {0, Pk(x)}, algoritms 
apstāsies. Saskaņā ar Lemmu, Pk(x) ir tie paši dalītāji, kas ir 
kopīgi sākotnējam pārim{P(x), Q(x)}. Tātad Pk(x) , dalīts ar savu 
vecāko koeficientu, ir pāra {P(x), Q(x)} LKD. Tātad LKD{P, Q} 
eksistē!

Tagad par citiem kopīgajiem dalītājiem: ja D(x) ir {P(x), Q(x)} 
kopīgs dalītājs, tad no mūsu Lemmas seko, ka tas ir arī pāra 
{Pk(x), Pk(x)} vai {Pk(x), 0} kopīgs dalītājs, bet Pk(x) taču ir 
LKD(P, Q)! Tātad jebkurš divu polinomu kopīgs dalītājs ir arī 
LKD dalītājs.

Par vienīgumu: ja {P(x), Q(x)} būtu divi LKD D1 un D2, tie būtu 
viens otra dalītāji, bet tas ir iespējams tikai tad, ja to pakāpes ir 
vienādas, tātad arī D1=cD2. Bet tā kā pie lielākās x pakāpes LKD 
koeficients ir 1, tad abi LKD ir vienādi.

Q.E.D.

Ar WolframAlpha polinomu LKD var atrast, ja izmanto šādu 
sintaksi: GCD{x3–6x2+11x–6, x2–7x+10} (Greatest Common 
Divisor).

Divi gandrīz "bezmaksas"

Secinājumi. 1) Ja polinomu P(x), Q(x) koeficienti ir reāli skaitļi,
tad arī to LKD koeficienti būs reāli skaitļi.

2) Ja P(x), Q(x) koeficienti ir racionāli skaitļi, tad arī to LKD 
koeficienti būs racionāli skaitļi.

3) Ja polinomu P, Q koeficienti ir veseli skaitļi, tad šādu 
secinājumu iegūt vairs nevar – LKD koeficienti nereti būs 
daļskaitļi. 

Piemērs: LKD ((2x+1)( x+1) ,(2x+1)(x+2))=x+ 1
2

.

http://www.wolframalpha.com/


Lemma-uzdevums (i-iespēja). Aplūkojiet vēlreiz LKD algoritmu, un parādiet, kā 
polinomiem P(x), Q(x) var atrast polinomus U(x), V(x) tādus, ka 

U(x)P(x)+V(x)Q(x)=LKDPQ(x).

Speciālgadījums: ja P un Q nav kopīgu dalītāju (izņemot 1), tad var atrast polinomus
U(x), V(x) tādus, ka

U(x)P(x)+V(x)Q(x)= 1.

Šo lemmu bieži izmanto teorēmu pierādījumos.

Grāmatās šīs lietas apraksta mazliet savādāk...

EiklīdsWikipedia

Euclidean algorithmWikipedia, Euclidean algorithmWolfram.

1) Mūsu "Gausa metodei" grāmatās ievieš lielākus soļus un sauc 
to par Eiklīda algoritmu, konkrēti:

Ja mums ir polinomu pāris {P(x), Q(x)}, un P pakāpe nav mazāka
par Q pakāpi, tad dalīsim ar atlikumu:

P(x)=Q(x)D(x)+R(x),

pārim {R, Q}, jeb {P(x)–Q(x)D(x), Q(x)}, saskaņā ar mūsu 
Lemmu, ir tie paši kopīgie dalītāji, kas pārim {P, Q}, bet pakāpju 
summa ir mazāka.

Tālāk atkal dalīsim Q(x) ar R(x) un Q vietā liksim atlikumu utt. 
Šis process beigies, kad dalot iegūsim atlikumu 0, t.i. pāri {Rk, 

0}. Pēdējais dalītājs Rk tad arī būs LKD pārim {P, Q}.

Kura metode ir labāka? Eiklīda algoritms it kā izpilda mazāk soļu, bet katrs no šiem 
soļiem ir “smagāks” pēc aprēķinu apjoma. Domāju, ka no aprēķinu apjoma viedokļa
abas metodes ir vienādi labas, jo arī dalīšana ar atlikumu ir realizēta ar tiem pašiem 
mazajiem Gausa metodes soļiem.

Uzdevums (i-iespēja). Saskaitiet, cik daudz aritmētisku operāciju tiek izpildīts 
polinomu P, Q lielākā kopīgā dalītāja atrašanai: a) ar “Gausa algoritmu”, b) ar 
Eiklīda algoritmu.

2) Dažās citās grāmatās polinomu LKD definē kā kopīgo dalītāju, kas dalās ar 
jebkuru citu kopīgo dalītāju (nevis kā kopīgo dalītāju, kam ir vislielākā pakāpe).

Uzdevums (i-iespēja).  Pierādiet, ka abas definīcijas ir ekvivalentas.

Vairāku polinomu LKD
Teorēma. Ja k polinomu P1(x), ..., Pk(x) LKD ir D(x), tad k+1 

http://mathworld.wolfram.com/EuclideanAlgorithm.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Euclid


polinomu

P1(x), ..., Pk(x), Pk+1(x) 

LKD ir vienāds ar LKD pārim

 {D(x), Pk+1(x)}.

Pierādījums. Viegls.

Šī teorēma dod mums metodi vairāku polinomu LKD atrašanai.

Polinoma saknes

Polinoma P(x) sakne ir skaitlis c tāds, ka P(c)=0.
T.i. saknes ir vienādojuma P(x)=0 atrisinājumi (saknes).

Izrādās, ka starp polinoma saknēm un tā dalītājiem pastāv cieša 
sakarība:

Teorēma. Skaitlis c tad un tikai tad ir polinoma 
P(x) sakne, ja P(x) dalās ar x−c.
Pierādījums. 
a) Ja P(x)=Q(x)(x−c), tad P(c)=0.
b) Ja P(c)=0, tad izdalīsim P(x) ar x−c: P(x)=Q(x)(x−c)+r, kur atlikums r ir skaitlis. 
Tā kā P(c)=0, tad r=0 un tāpēc P dalās ar x–c. Q.E.D.

Tātad polinoma sakņu meklēšana ir līdzvērtīga šī polinoma 
pirmās pakāpes (lineāro) dalītāju meklēšanai. Abi uzdevumi ir 
vienādi sarežģīti.

Atcerēsimies:

Algebras pamatteorēma (pirmā daļa). Ja n>0, 
tad katram n-ās pakāpes polinomam ar 
kompleksiem koeficientiem eksistē vismaz viena
sakne kompleksos skaitļos.
Pierādījuma vēsturi sk. Fundamental theorem of algebraWikipedia.

No šīs teorēmas tūlīt iegūsim šādu secinājumu:

Secinājums. Katru n-tās pakāpes polinomu ar 
kompleksiem koeficientiem

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


P(x) = anxn+an–1xn–1+ ... +a1x+a0

var sadalīt n lineāros reizinātājos:

P(x)=an(x–c1)...(x–cn),

kur c1, ..., cn ir kompleksi skaitļi (polinoma saknes). Ja ignorējam

reizinātāju secību, tad tāds reizinājums ir viens vienīgs.

Secinājums. n-ās pakāpes polinomam nevar būt 
vairāk kā n dažādu sakņu.
Abu secinājumu pierādījums. Polinomam P(x) eksistē vismaz viena 

sakne c1, tātad P(x)=P1(x)(x−c1), kur polinoma P1 pakāpe ir n−1.

Arī P1(x) eksistē sakne c2, tāpēc P1(x)=P2(x)(x−c2) un 

P(x)=P2(x)(x−c2)(x−c1), kur polinoma P2 pakāpe ir n−2. 

Utt. pēc n soļiem:

P(x)=Pn(x)(x−cn)...(x−c2)(x−c1),

kur polinoma Pn pakāpe ir 0, tāpēc Pn(x)=an.
Tagad skaidrs, ka  n-tās pakāpes polinomam P(x) var būt ne vairāk kā n dažādas 
saknes (jo dalot P(x) ar x−c, pēc n reizēm tiek iegūts null-tās pakāpes polinoms).

Reizinājuma (t.i. sakņu kopas) vienīguma pierādījums: ja
P(x)=an(x – c1)...(x – cn) un P(c)=0 , tad c ir kāds no c i .

Q.E.D..

Divkāršās, trīskāršās u.c. saknes
Ja aplūkojam dažādu polinomu sadalījumus lineāros reizinātājos:

P(x)=an(x−c1)...(x−cn),

tad dažreiz redzam, ka reizinātāji atkārtojas, t.i. “dažas saknes ir 
vienādas”.



Piemērs. 

x3−7x2+15x−9 = (x−1)(x−3)(x−3)=(x−1)(x−3)2

Sakni 3 pieņemts saukt par polinoma divkāršu sakni. Polinoms 
tad dalās ar (x−3)2. 

Tāpēc ir pieņemta šāda definīcija:

Polinoma P(x) sakni c sauc par m-kāršu sakni 
(m>0), ja P(x) dalās ar (x−c)m, bet nedalās ar 
(x−c)m+1 (m tad sauc par saknes kārtu).

Secinājums. Ja n>0, tad katram algebriskam
 n-ās pakāpes vienādojumam ar kompleksiem 
koeficientiem ir tieši n saknes kompleksos 
skaitļos – ja katru sakni skaita tik reizes, kāda ir 
tās kārta. 
Pierādījums.  Ja P(x)=an(x−c1)...(x−cn), tad savelkot kopā 

reizinātājus, kas atbilst vienādiem ci, noteiksim katras saknes 

kārtu. Tātad kārtu summa ir n. Q.E.D.

Cik sarežģīti ir atrast algebriska vienādojuma saknes?

Lineārie vienādojumi: ax+b=0; x=−
b
a

.

Kvadrātvienādojumi: ax2+bx+c=0; x=
−b± √b2−4ac

2a
.

Kubiskie vienādojumi: ax3+bx2+cx+d=0;

x = kubsakņu un kvadrātsakņu kombinācijas.
Piemērs no WolframAlpha:



x3 − x2+x −2=0 ;

x=1
3
(1−2 3√ 2

47+3√249
+ 3√ 47+3√249

2
)

Ceturtās pakāpes vienādojumi:

x = kubsakņu un kvadrātsakņu kombinācijas.

Piemērs no WolframAlpha: x4+x2−x−2=0 .

Šim vienādojumam divas saknes ir reāli skaitļi. Nospiediet pogu Exact Forms un 
ieraudzīsiet “daudzstāvu” formulu no kubsaknēm un kvadrātsaknēm.

 

Teoriju sk. Sk. Cubic FormulaWolfram, Cubic functionWikipedia, Quartic equationWikipedia.

Piektās un augstāku pakāpju vienādojumiem sakni x ne vienmēr 
var izteikt ar formulām, kas sastāv no saskaitīšanām, 
atņemšanām, reizināšanām, dalīšanām un dažādu pakāpju 

saknēm k√a  . [Sauksim tās par sakņu formulām.]

Piektās pakāpes vienādojumiem to pierādīja norvēģu matemātiķis Nilss Ābels 
augstākām pakāpēm – franču matemātiķis Evarists Galuā.

Niels Henrik Abel (1802-1829)

Evariste Galois (1811-1832), noteikti atverie šo saiti!

”Ne pleure pas, Alfred! J'ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans!" 

Romāns par Galuā dzīvi:

Leopold Infeld. Whom the Gods Love: The Story of Evariste Galois (ir tulkots 
latviski (“Dievu mīlulis”) un krieviski).

Pie tam Galuā izgudroja algoritmu, kas ļauj noteikt, vai konkrētais n-tās pakāpes 
vienādojums ir atrisināms ar sakņu formulām, vai nav. Piemēram, vienādojuma

x5−x+1=0 saknes nevar izteikt ar sakņu formulām (kaut arī viena sakne

ir reāls skaitlis: x≈1,17 ). Sk. Quintic functionWikipedia. 

Kas tad mums atliek? Atliek risināt vienādojumus tuvināti, t.i. 
meklēt saknes ar tik lielu precizitāti, cik tas mūsu konkrētajam 
uzdevumam ir nepieciešams.

http://en.wikipedia.org/wiki/Quintic_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Evariste_Galois
http://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel
http://en.wikipedia.org/wiki/Quartic_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_function
http://mathworld.wolfram.com/CubicFormula.html


Lai iegūtu pareizo “izjūtu”, atrisiniet ar WolframAlpha:

x3–7x2+15x–11=0;

x5–7x4+2x3–3x2+15x–11=0;

x8–7x5+15x–11=0.

Secinājumi par dalītājiem un LKD
Komplekso polinomu pasaulē (līdzīgi kā veselo skaitļu 
pasaulē):

Teorēma. Polinomam jebkuru tā dalītāju var 
iegūt, sadalot šo polinomu lineāros reizinātājos 
un sareizinot kādu daļu no šiem reizinātājiem.
Pierādījums. Ja Q ir P dalītājs, tad P=QD.

Sadalām Q un D sadalām lineāros reizinātājos:

Q=a(...)...(...); D=b(...)...(...).

Kopā tas veido P vienīgo sadalījumu lineāros reizinātājos:

P=QD=a(...)...(...)b(...)...(...).

Tātad Q reizinātāji ir P reizinātāju apakškopa. Q.E.D.

Tā var iegūt visus dotā polinoma dalītājus, kam koeficients pie 
vecākās x pakāpes ir 1.

Piemērs: 

x3−2x2−x+2 = (x+1)(x−1)(x−2).

Dalītāji:

 1; x+1; x−1; x−2; (x+1)(x−1)=x2−1;

(x+1)(x−2)=x2−x−2; (x−1)(x−2)=x2−3x+2;

 (x+1)(x−1)(x−2)=x3−2x2−x+2.

Teorēma. Divu polinomu LKD var iegūt, sadalot

http://www.wolframalpha.com/


šos polinomus lineāros reizinātājos un paņemot 
šo reizinājumu maksimālo kopīgo daļu.
Pierādījums. Sadalām P, Q un LKD sadalām lineāros 
reizinātājos:

P=a(...)...(...); Q=b(...)...(...); LKD=(...)...(...).

1) No iepriekšējās teorēmas: LKD reizinātāju kopa ir apakškopa 
gan P, gan Q reizinātājiem.

2) P un Q reizinātāju kopu šķēlums dod kopīgo dalītāju ar 
vislielāko iespējamo pakāpi, t.i. LKD. 

Q.E.D.

Piemērs.

x3−6x2+11x−6 = (x−1)(x−2)(x−3);
x3−7x2+15x−9 = (x−1)(x−3)(x−3);
LKD = (x−1)(x−3) = x2−4x+3.
Tas gan ir ļoti nepraktisks paņēmiens LKD būvēšanai, jo 
polinoma sakņu aprēķināšana ir sarežģītāka nekā mūsu 
vienkāršais LKD algoritms (vai Eiklīda algoritms).

Bet šīs divas teorēmas parāda, ka komplekso polinomu 
pasaulē pirmskaitļu lomu tiešām spēlē lineārie 
polinomi x−c.

Polinomi reālo skaitļu pasaulē...
Ja mums nav pieejami kompleksie skaitļi, tad sadalīšana lineāros 
reizinātājos ne vienmēr ir iespējama.

Piemērs: x2+1=( x – i)( x+i) .

Taču izrādās, ka sadalīšana kvadrātiskos reizinātājos vienmēr ir 
iespējama.

Piemēri: x3−1=(x−1)(x2+ x+1) (saknes ir kubsaknes no 1);

x3–6x2+21x–26 = (x–2)(x2–4x+13), saknes (2, 2+3i, 2–3i);



x4–4x3+17x2–16x+52 = (x2+4)(x2–4x+13), saknes (2i, –2i, 2+3i, 
2–3i).

Teorēma. Polinoms ar reāliem koeficientiem 

anxn+an–1xn–1+ ... +a1x+a0 

vienā vienīgā veidā sadalās reizinājumā, kas sastāv no:

a) lineāriem polinomiem x−c (c – reāls skaitlis),

b) kvadrātiskiem polinomiem x2+px+q (p, q – reāli skaitļi), kam
nav reālu sakņu,

c) koeficienta an.

Pierādījumu sk. zilajā neobligātajā tekstā zemāk.

Polinomi kā izteiksmes un kā funkcijas
Atceramies:

Divi polinomi P1(x) un P2(x) skaitās vienādi kā izteiksmes, ja 

kanoniskajā formā tiem ir vienādas pakāpes un vienādi 
koeficienti pie attiecīgajām x pakāpēm.

Divi polinomi P1(x) un P2(x) ir vienādi kā funkcijas, ja visiem 

kompleksiem skaitļiem x, P1(x) = P2(x).

Atceramies:

Teorēma 1. Ja polinomi ir vienādi kā izteiksmes,
tad tie ir vienādi arī kā funkcijas.
Pierādījums. Viegls.

Teorēma 2. Ja polinomi ir vienādi kā funkcijas, 
tad tie ir vienādi arī kā izteiksmes.
Tagad šo teorēmu varam pierādīt! Sk. tālāk.

Vispirms pierādīsim lemmu:

Lemma. Ja divu polinomu P(x), Q(x) pakāpes 



nepārsniedz n, un to vērtības sakrīt n+1 
dažādām x vērtībām, tad šie polinomi ir vienādi 
kā izteiksmes.
Pierādījums. Polinomam P(x)−Q(x) ir n+1 dažādas saknes, tātad
tas var būt tikai nulles polinoms. Q.E.D.

Teorēmas 2 pierādījums. Ja divi n-ās pakāpes polinomi ir 
vienādi kā funkcijas, tad to vērtības sakrīt arī n+1 dažādos 
punktos. Un izmantojam lemmu. Q.E.D.

Piemēri.

1) Ja divām taisnēm y=ax+b ir 2 kopīgi punkti, tad tās sakrīt.

2) Ja divas parabolas y=ax2+bx+c krustojas 3 punktos, tad tās 
sakrīt. Nav acīmredzami, bet tā ir...

Kā var uzbūvēt n-tās pakāpes polinomu,
 kas pieņem dotās n+1 vērtības?

Tikko pierādījām, ka ja pakāpei ir jābūt ne lielākai par n, tad tāds 
polinoms var būt tikai viens.

Piemērs. Uzbūvēt polinomu P(x) tādu, ka

 P(1)=3; P(2)=−2; P(3)=2.

Doti 3 punkti, 3=2+1, tātad tas būs kvadrātisks 
polinoms y=ax2+bx+c.
Dabiska metode – sastādām 3 lineāru vienādojumu sistēmu:

P(1)=a+b+c=3 ;
P(2)=4 a+2 b+c=– 2 ;
P(3)=9 a+3 b+c=2.



To atrisinot, iegūstam: a=9
2

;b=–
37
2

; c=17 , tātad 

meklētais polinoms ir:

P(x)=9
2

x2 –
37
2

x+17 .

Vandermonda matrica
Vispārīgais gadījums: mēs gribam uzbūvēt n-ās (vai zemākas) 
pakāpes polinomu;

P(x)=an xn+an−1 xn−1+...+a1 x+a0 ,

kas n+1 punktos x1 , x2 , ... , xn , xn+1 pieņem dotās vērtības
y1 , y2 , ... , yn , yn+1 .

No prasītajām n+1 vienādībām (i=1..n+1):

P(xi)=an xi
n+an−1 xi

n−1+...+a1 x i+a0= yi  

iegūstam (n+1)x(n+1) lineāru vienādojumu sistēmu, kuras 
atrisināšana dos polinoma koeficientu a j vērtības:

(
x1

n x1
n−1 ... x1 1

x2
n x2

n−1 ... x2 1
... ... ... ... ...
xn

n xn
n−1 ... xn 1

xn+1
n xn+1

n−1 ... xn+1 1
)(

an

an−1

...
a1

a0

)=(
y1

y2

...
yn

yn+1

) .

Šīs sistēmas matricu sauc par Vandermonda matricu.

Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796)

Uzdevums (i-iespēja). Parādiet, ka Vandermonda matricas determinants ir

∏
1≤i< j≤n

(x i−x j) .

Piemēri. |x1 1
x2 1|=x1−x2 ;|x1

2 x1 1

x2
2 x2 1

x3
2 x3 1

|=(x1−x2)(x1−x3)(x2−x3) .

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre-Th%C3%A9ophile_Vandermonde
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandermonde_matrix


Mūsu pirmajā piemērā:

|1
2 1 1
22 2 1
32 3 1

|=|1 1 1
4 2 1
9 3 1

|=(1−2)(1−3)(2−3)=−2 .

Tā kā visi x1 , ... , xn+1 mums te ir dažādi, tad sistēmas 
(Vandermonda) determinants nav 0, un tai eksistē tieši viens 
atrisinājums. 

Tātad esam pierādījuši teorēmu:

Teorēma. Eksistē viens un tikai viens polinoms 
P(x) , kura pakāpe nav lielāka par n, un kurš 
dotajām n+1 x vērtībām x1 , ... , xn+1 pieņem dotās
vērtības y1 , ... , yn+1 .
[Kāpēc “nav lielāka”? ]

 Teorēmas ģeometriskā jēga:

k+1=2 ; y=ax+b  – caur diviem punktiem var novilkt tieši vienu taisni;

k+1=3 ; y=ax2+bx+c  – caur trim punktiem var novilkt tieši vienu taisni 

vai vienu parabolu. 

 

Atkal divas gandrīz “bezmaksas” teorēmas:

Teorēma. Eksistē tieši viens polinoms P(x) ar reāliem 
koeficientiem, kura pakāpe nepārsniedz k, un kurš pie dotajiem 
k+1 (dažādiem) reālajiem skaitļiem x = x1, ..., xk+1 pieņem dotās

reālās vērtības y1, ..., yk1.

Teorēma. Eksistē tieši viens polinoms P(x) ar racionāliem 
koeficientiem, kura pakāpe nepārsniedz k, un kurš pie dotajiem 
(dažādiem) racionālajiem skaitļiem x = x1, ..., xk+1 pieņem dotās

racionālās vērtības y1, ..., yk+1.

Veselo skaitļu pasaulē šāda teorēma nesanāk – sk. mūsu 
piemēru, kur dotās vērtības bija veseli skaitļi, bet iegūtā polinoma
koeficienti bija daļskaitļi:



P (1)=3 ; P (2)=−2 ; P (3)=2 ,

P ( x)= 9
2
x2–

37
2
x+17 .

Interpolācija un ekstrapolācija
Google attēli: interpolation

Interpolācija: kādai funkcijai f, nezinot tās 
formulu, bet zinot tikai n vērtības
f (x1) , f (x2), ... , f (xn) , kur x1< x2< ...< xn , 

aptuveni uzminēt f (x) kādam citam x,
x1< x< xn  

Google attēli: extrapolation

Ekstrapolācija: tas pats, tikai x<x1 vai x> xn , 
t.i. x atrodas ārpus segmenta, kurā mums dažas funkcijas vērtības 
ir zināmas. 

Lineārā interpolācija/extrapolācija. 
Google attēli: linear interpolation

Ņemam skaitlim x vistuvākos divus xi , xi+1 , pieņemam, ka 

šajā intervālā f (x)=ax+b (pat ja tas tā nav); 

axi+ b=f (x i) ;

axi+ 1+ b=f (xi+ 1) ;

a(x i+ 1−x i)=f (xi+ 1)−f (x i) ;

a=
f (xi+ 1)−f (x i)

xi+ 1−xi

;b=f (x i)−ax i
(a ir leņķa tangenss);



f (x)≈f (xi)+
f (xi+1)−f (xi)

xi+1−x i

(x−xi) .

Piemērs. 

Dotas funkcijas vērtības: f(1)=3; f(2)=−2; f(3)=2. Kāda varētu 
būt f(1,5) vērtība? Google attēli: linear interpolation

Caur 1,5 tuvākajiem punktiem (1, 3); (2, -2) var novilkt tikai vienu taisni (pirmās 
pakāpes polinomu).

f (x)≈ax+b ;
a⋅1+b= f (1)=3 ;
a⋅2+b= f (2)=−2 ;
a=−2−3=−5 ;
b=3−a=8 ;
f ( x)≈−5 x+8 ;
f (1,5)≈0,5

Kvadrātiskā interpolācija/ekstrapolācija.
Google attēli: quadratic interpolation

Ņemam skaitlim x trīs tuvākos  xi , xi+1 , xi+2 , pieņemam, ka 

šajā intervālā f 2(x)=ax2+bx+c (pat ja tas tā nav), un tad 

varam inter/extrapolācijai izmantot nevis divas, bet trīs vērtības

f (x i); f (xi+1); f (x i+2) .

Gribētos domāt, ka iegūtā prognoze f 2(x) būs precīzāka par 

lineāro prognozi, kas izmanto tikai divas zināmas vērtības.

Piemērs.

Dotas tās pašas funkcijas vērtības: f(1)=3; f(2)=−2; f(3)=2. Kāda 
varētu būt f(1,5) vērtība? 
Google attēli: quadratic interpolation

Caur punktiem (1, 3); (2, -2); (3, 2) var novilkt tikai vienu parabolu (otrās pakāpes 
polinomu).

Iepriekš jau uzbūvējām kvadrātisku polinomu visām šīm trim 



vērtībām:

P(x)=9
2

x2 –
37
2

x+17 ;

f (x)≈P(x);
f (1,5)≈P(1,5)=−0,625

Bilde no WolframAlpha: y=4.5 x^2 – 18.5 x +17

Vispārīgais gadījums – polinomiālā interpolācija (caur n+1 
punktu novelk n-tās (vai zemākas) pakāpes polinoma grafiku).

Ir izgudrotas vairākas metodes jebkuras pakāpes interpolācijas 
polinomu būvēšanai:

1) Atrisinot lineāru vienādojumu sistēmu.

2) Lagranža interpolācijas polinomi.

3) Ņūtona interpolācijas polinomi.  
Sk. Vikipēdijā Polynomial imterpolation.

Lagranža interpolācijas polinomi
Lagrange polynomialWikipedia, īstenībā pirmais tos izgudroja angļu matemātiķis 
Edward Waring 1779.gadā.

Joseph Louis LagrangeWikipedia.

Vēlreiz risinām to pašu uzdevumu: uzbūvēt polinomu P(x) tādu, 
ka

 P(1)=3; P(2)=−2; P(3)=2.

Tas būs kvadrātisks polinoms ax2+bx+c.

Ideja: ir viegli uzrakstīt kv.polinomu A(x), kura vērtības pie x=1;
2; 3 ir (3, 0, 0). Tiešām: 

A( x)=3
(x – 2)(x – 3)
(1 – 2)(1 – 3)

=3
2
(x – 2)( x – 3)=3

2
x2−15

2
x+9 ; 

pie x=1; 2; 3 vērtības ir (3, 0, 0);

Ir viegli uzrakstīt kv.polinomu B(x), kura vērtības pie x=1; 2; 3 ir

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Lagrange
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Waring
http://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_polynomial
https://en.wikipedia.org/wiki/Polynomial_interpolation


(0, –2, 0). Tiešām:

B (x)=– 2
( x –1)( x – 3)
(2 –1)(2– 3)

=2( x – 1)( x – 3)=2 x2−8 x+6 ;

pie x=1; 2; 3 vērtības ir (0, –2, 0);

Un ir viegli uzrakstīt kv.polinomu C(x), kura vērtības pie x=1; 2; 
3 ir (0, 0, 2). Tiešām: 

C ( x)=2
(x – 1)(x – 2)
(3– 1)(3– 2)

=( x –1)( x – 2)=x2−3 x+2 ;

pie x=1; 2; 3 vērtības ir (0, 0, 2).

Un tagad ņemam iegūto 3 polinomu summu:

P (x)=A( x)+B( x)+C (x)=9
2
x2 –

37
2
x+17 ,

pie x=1; 2; 3 P(x) vērtības ir tieši tādas, kā prasīts: (3, –2, 2).

Aprēķiniem ērtāka gan būs nepārveidotā izteiksme:

P (x)= 3
2
(x – 2)( x – 3)+2( x – 1)(x – 3)+( x−1)(x−2) .

Ja funkcijai dotas trīs vērtības un tikai vienreiz jāatrod ceturtā, tad polinoma 

būvēšana kanoniskajā formā nav parocīga.  

Jums tagad būtu jāprot izmantot šo konstrukciju arī kubiska 
polinoma būvēšanai, kas pieņem dotās vērtības 4 punktos. Utt.

Vispārinot piemēra konstrukciju, mēs varētu pierādīt teorēmu:

Teorēma. Eksistē tieši viens polinoms P(x), kura
pakāpe nepārsniedz n, un kurš pie dotajām n+1 
(dažādajām) x vērtībām

x1, ..., xn+1

 pieņem dotās vērtības y1, ..., yn+1.

Pierādījums. Vienīgums seko no mūsu Lemmas (sk. augstāk).

Eksistence: vispārīgajā gadījumā – mēs varētu to pierādīt, 
izmantojot lineāro vienādojumu risināšanu. Tā mēs nonāktu pie 



t.s. Vandermonda matricām un to īpašību pierādīšanas.

Bet varam izmantot arī Lagranža inteprolācijas polinoma 
vispārīgo formulu:

P (x)=∑
i=1

n+1

y i∏
j≠i

x−x j
x i−x j

.

Sk. Vikipēdijā: Lagrange polynomial.

Interpolācija ar splainiem

Sk. Google attēli: cubic interpolation

Ja interpolēšanai izmantotu kubisku polinomu P (x)=a x3+b x2+cx+d , tad

funkcijas vērtības f(x) prognozēšanai varētu izmantot 4 tuvākās zināmās vērtības

f (x i) . To gan dara reti. Biežāk izmanto elegantāku metodi, kas 
principā ļauj katrā prognozē izmantot visas zināmās funkcijas 
vērtības. To sauc par interpolāciju ar splainiem (splines).  

Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics).

Splains ir “gabaliem polinomiāla” (piecewise polynomial) 
funkcija.
Google attēli: spline interpolation (bilde Cubic spline interpolation: tur doti 7 datu punkti, tā 
vieta lai tiem cauri vilktu 6.pakāpes polinomu, mēs izvelkam 6 kubiskus polinomus, datu punktos
saskaņojot līkņu pieskares un liekumus).

Ja ir dots n+1 kontrolpunkts x0< x1<...<xn , tad splains (spline) 
ir nepārtraukta funkcija S(x), kas katrā segmentā [xi , x i+1] ir 
kāds polinoms Pi(x) .

Ja visu šo polinomu pakāpes ir 0 vai 1, tad splains skaitās 
lineārs, ja pakāpe ir ne lielāka par 2 vai 3, tad splains skaitās 
kvadrātisks vai kubisks.

Kā uzbūvēt splainu, kas dotajos kontrolpunktosp x0< x1<...<xn

ieņem dotās vērtības y0 , y1 , ... , yn ?

Lineārs splains

https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_polynomial
https://en.wikipedia.org/wiki/Vandermonde_matrix


Sk. Google attēlus linear spline

Tas ir viegli uzbūvējams jebkuram funkcijas vērtību komplektam
y0 , y1 , ... , yn kontrolpunktos x0< x1<...<xn :

 P0(x)=a0 x+b0 , ja x0≤x≤x1 ;

P1(x)=a1 x+b1 , ja x1≤x≤x2 ;

...

Pn−1(x)=an−1 x+bn−1 , ja xn−1≤x≤xn .

Nosacījumi: 

a0 x0+b0= y0 ;
a0 x1+b0= y1 ; a1 x1+b1=y1 ;
a1 x2+b1= y2 ;a2 x2+b2= y2 ;

...
an−1 xn+bn−1= yn .

Te ir 1+2(n-1)+1= 2n vienādojumu sistēma 2n nezināmajiem
ai , bi . Atrisinot šo sistēmu, iegūsim funkciju S(x) visām x 

vērtībām no x0 līdz xn . 

Splains S(x) te būs nepārtraukta, bet ne visur būs diferencējama 
funkcija (iekšējos kontrolpunktos grafikam būs lūzumi).

Kvadrātisks splains

Sk. Google attēlus quadratic spline (bilde ar nosaukumu Quadratic Spline 
Function)

Tas sastāv no parabolu segmentiem:

Pi(x)=ai x
2+bi x+ci , ja xi≤x≤xi+1 ,0≤i≤n−1 .

Te nāk klāt papildus iespēja panākt, lai funkcija S(x) būtu 
diferencējama, t.i. lai kontrolpunktos kreisās un labās puses 
polinomu atvasinājumi būtu vienādi. Tas nozīmē, ka S(x) 
grafikam nebūs lūzumu.

Teorēma. Jebkuriem kontrolpunktiem x0< x1<...<xn un 



jebkurām tajos uzdotajām vērtībām y0 , y1 , ... , yn var uzbūvēt 
diferencējamu (t.i. bez grafika lūzumiem) kvadrātisku splainu.

Pierādījuma ideja. Mums ir 3n nezināmie ai , bi , ci , un 1+2(n-1)+1 = 2n 
nosacījumi vērtībām kontrolpunktos, kā arī n-1 nosacījums atvasinājumiem iekšējos 
kontrolpunktos:

P i ' (x)=2ai x+bi ;
2ai xi+1+bi=2ai+1 xi+1+bi+1 ,0≤i≤n−2.

Tātad: 3n-1 vienādojumi ar 3n nezināmajiem. Ja vēlamies, tad papildus varam 
pieprasīt, piemēram, lai kreisajā galā grafiks ir horizontāls: 2a0 x0+b0=0 .

Atliek parādīt, kā šo vienādojumu sistēmu var atrisināt. Sk. Vikipēdijas rakstu

https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics).

Q.E.D. 

Bet kvadrātiskam splainam iekšējo kontrolpunktu abās pusēs 
grafikam var būt dažāds liekums. Un šo nesaskaņotību cilvēka 
acs principā var pamanīt. Ja ne acs, tad tauste...

Kubiskie splaini

Ņemsim kubisko parabolu segmentus:

Pi(x)=ai x
3+bi x

2+ci x+d i , ja xi≤x≤xi+1 ,0≤i≤n−1 .

Te nāk klāt nāk vēl viena jauna iespēja – un panākt, lai splaina 
funkcija S(x) ir divkārt diferencējama, t.i. iekšējos 
kontrolpunktos kreisās un labās puses polinomu gan pirmajiem, 
gan otrajiem atvasinājumiem ir vienādi. Tas nozīmē, ka S(x) 
grafiks ne tikai būs līkne bez lūzumiem, bet iekšējo 
kontrolpunktu abās pusēs tam būs vienāds liekums.

Tāpēc pareizi uzbūvētiem kubiskiem splainiem “salaidumu 
vietas” cilvēks nespēj ne saskatīt, ne sataustīt. Varētu pat teikt, 
ka kubiskais splains ir “visskaistākā” līkne, ko var izvilkt caur 
dotajiem punktiem.
Sk. Google attēlus cubic spline (vairākas bildes)

Teorēma. Jebkuriem kontrolpunktiem x0< x1<...<xn un 
jebkurām tajos uzdotajām vērtībām y0 , y1 , ... , yn var uzbūvēt 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics)


divreiz diferencējamu kubisku splainu.

Pierādījuma ideja. Mums ir 4n nezināmie ai , bi , ci , d i , un 1+2(n-1)+1 = 2n 
nosacījumi vērtībām kontrolpunktos, kā iepriekš, arī n-1 nosacījums pirmajiem 
atvasinājumiem iekšējos kontrolpunktos. Bet ir arī n-1 nosacījums otrajiem 
atvasinājumiem iekšējos kontrolpunktos:

P i ' ( x)=3ai x
2+2bi x+ci ;

P i ' ' ( x)=6ai x+2bi ;
6ai xi+1+2bi=6ai+1 x i+1+2bi+1 ,0≤i≤n−2.

Tātad kopā: 4n-2 vienādojumi ar 4n nezināmajiem. Ja vēlamies, papildus varam 
pieprasīt, piemēram, lai abos galos grafiks ir horizontāls:

3a0 x0
2+2b0 x0+c0=0 ;

3an−1 xn−1
2 +2bn−1 xn−1+cn−1=0.

Vai arī, lai abos galos grafiks “iztaisnojas”:

 
6a0 x0+2b0=0 ;

6an−1 xn−1+2bn−1=0.

Atliek parādīt, kā šo vienādojumu sistēmu atrisināt. Sk. Vikipēdijas rakstu  
https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics).

Q.E.D.

Ja interpolācijai izmantojam kvadrātisku vai kubisku splainu, tad 
prognozējamās vērtības aprēķinam kaut kādā mērā tiek 
izmantotas visas kontrolpunktos dotās funkcijas vērtības.

Interpolācija no “trokšņainiem” datiem... 
Sk. Google attēlus cubic spline (vairākas bildes)

Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics).

Polinomi, kam nav kopīgu dalītāju
Vēl dažas teorēmas, kas parāda polinomu pasaules līdzību ar 
veselo skaitļu pasauli.

Null-tās pakāpes polinomi ir dalītāji visiem 
polinomiem.

Tomēr, ja diviem polinomiem P(x), Q(x) nav 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics)


kopīgu dalītāju ar nenulles pakāpēm, tad teiksim,
ka P un Q nav kopīgu dalītāju. (angliski: P, Q 
are relatively prime).
Tas ir analogs savstarpējo pirmskaitļu jēdzienam no skaitļu 
pasaules.

Lemma. Polinomiem P(x), Q(x) nav kopīgu 
dalītāju tad un tikai tad, ja to sadalījumi lineāros 
reizinātājos nesatur kopīgus reizinātājus (t.i. ja 
tiem nav kopīgu sakņu).
Piemērs. x3

–6x2+11x–6 = (x–1)(x–2)(x–3);
x3+6x2+11x+6 = (x+1)(x+2)(x+3); LKD=1.

Pierādījums. Viegls.

Teorēma. Ja P(x) nav kopīgu dalītāju ne ar Q(x),
ne ar R(x), tad P(x) nav kopīgu dalītāju arī ar 
reizinājumu Q(x)R(x).
Pierādījums. Viegls – sadalām visus polinomus lineāros 
reizinātajos.

Teorēma. Ja reizinājums P(x)Q(x) dalās ar R(x), 
un R(x) nav kopīgu dalītāju ar P(x), tad Q(x) 
dalās ar R(x).
Pierādījums. Viegls – sadalām visus polinomus lineāros 
reizinātajos.

Teorēma. Ja P(x) dalās Q(x) un R(x), un Q(x) un
R(x) nav kopīgu dalītāju, tad P(x) dalās arī ar 
reizinājumu Q(x)R(x).
Pierādījums. Viegls – sadalām visus polinomus lineāros 
reizinātajos.

Polinomiem ar reāliem vai racionāliem koeficientiem šīs 



teorēmas arī var pierādīt, bet tas ir jādara savādāk – neizmantojot 
dalīšanu lineāros reizinātājos, bet izmantojot iepriekš minēto 
lemmu-uzdevumu.

Ja gribas vēl, sk. Polynomial ringWikipedia 

Polinomi ar reāliem koeficientiem

(i-iespēja)
Pakāpsimies tagad soli atpakaļ, un aplūkosim tikai polinomus 
P(x) ar reāliem koeficientiem. Kā tad izmainīsies mūsu attīstītā 
polinomu dalītāju teorija?

Mums vairs neizdosies visu polinomu sadalīšana lineāros 
reizinātājos.

Piemēram, x2+1 nevar sadalīt lineāros reizinātājos ar reāliem 
koeficientiem. [Pierādīsim.]

Toties komplekso skaitļu pasaulē tas izdodas:
x2+1 = (x−i)(x+i).

[Izskatīsim vēlreiz visus mūsu “zaļos” sasniegumus...]

Reālo skaitļu pasaulē algebras pamatteorēmas analogs neizpildās 
– ne katram polinomam eksistē reālas saknes.

Pirmskaitļu analogs komplekso polinomu pasaulē – lineārie 
polinomi x−c. Reālo polinomu pasaulē tas tā vairs nav.

Teorēma. Ja P(x) ir polinoms ar reāliem 
koeficientiem un P(a+bi)=0, tad arī P(a−bi)=0. 
Citiem vārdiem: ja skaitlis a+bi ir sakne polinomam P(x) ar 
reāliem koeficientiem, tad arī kompleksi saistītais skaitlis a−bi ir 
P(x) sakne.

[Polinomam ar kompleksiem koeficientiem šīs īpašības var 
nebūt.]

Atcerēsimies mūsu mēģinājumus ar WolframAlpha:

x3–7x2+15x–11=0;

http://www.wolframalpha.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Polynomial_ring


x5–7x4+2x3–3x2+15x–11=0;

x8–7x5+15x–11=0.

Redzam, ka polinomiem ar reāliem koeficientiem kompleksās 
saknes izvietojas pa pāriem simetriski ap x asi.

Vispirms:

Lemma. Pieņemsim, ka izteiksme Y ir sastādīta 
no kompleksiem skaitļiem, izmantojot 
saskaitīšanas, atņemšanas, reizināšanas un 
dalīšanas operācijas, un ka šīs izteiksmes vērtība 
ir a+bi. Aizvietosim tajā katru skaitli x+yi ar tā 
kompleksi saistīto skaitli x−yi. Tad iegūtās 
izteiksmes Y' vērtība būs a−bi (t.i. Y vērtības 
kompleksi saistītais skaitlis).
Pierādījums: viegls – ar indukciju pa izteiksmes uzbūvi.

Teorēmas pierādījums. Ja P(a+bi)=0, ievietosim polinoma 
izteiksmē a+bi vietā a−bi. Koeficienti ir reāli skaitļi, tātad paši 
sev kompleksi saistīti: c−0i=c+0i. Tātad, saskaņā ar lemmu, 
P(a−bi) vērtība ir P(a+bi) kompleksi saistītā vērtība, t.i. 
P(a−bi)=0−0i=0.

Un tagad ievērosim, ka:

K(x) = (x−(a+bi))(x−(a−bi)) = x2−2ax + (a2+b2),

ir polinoms ar reāliem koeficientiem, kura saknes ir a+bi un 
a−bi.

Secinājums. Polinomam ar reāliem 
koeficientiem jebkura sakne ir sakne arī kādam 
kvadrātvienādojumam ar reāliem koeficientiem.
Ja a+bi nav reāls skaitlis, t.i. b nav 0, tad K(x) nevar sadalīt 

lineāros reizinātājos (x−c)(x−d) ar reāliem c, d. Tādu 



polinomu sauc par nereducējamu polinomu.
Piemērs: x2+1.

Ja P(c)=0, kur c – reāls skaitlis, tad P(x) dalās ar x−c, pie tam 

dalījums P1(x)=
P (x)
x−c

 ir polinoms ar reāliem 

koeficientiem.

Ja b nav 0 un P(a+bi)=0, tad P(x) dalās ar (x−a−bi)(x−a+bi), t.i. 
ar x2−2ax+(a2+b2), t.i. ar nereducējamu kvadrātisku polinomu. 
Pie tam – dalījums

P2(x)=
P (x)

x2−2ax+ (a2+ b2)
ir polinoms ar reāliem koeficientiem.

Līdz ar to ir pierādīta

Teorēma. Polinoms ar reāliem koeficientiem 
vienā vienīgā veidā sadalās reizinājumā, kas 
sastāv no:

a) lineāriem polinomiem x−c (c – reāls skaitlis),

b) kvadrātiskiem nereducējamiem polinomiem 
x2+px+q (p, q – reāli skaitļi),

c) koeficienta an.

[Vai nav dīvaini, ka šīs teorēmas pierādījumā ir izmantoti 
kompleksie skaitļi? Pašā teorēmas formulējumā taču šie skaitļi 
nav minēti!]

Pirmskaitļu analogs tātad te ir lineārie polinomi kopā ar 
kvadrātiskajiem nereducējamiem polinomiem.

Secinājums. Polinomam ar reāliem 
koeficientiem sakņu kopa sadalās divās daļās:



a) reālās saknes,

b) kompleksi saistītu sakņu pāri (a+bi, a−bi), kur
b nav 0.

Secinājums. Ja polinomam ar reāliem 
koeficientiem ir nepāra pakāpe, tad tam ir 
vismaz viena reāla sakne, un kopā – nepāra 
skaits reālu sakņu.
Piemēri: x3–6x2+21x–26 = (x–2)(x2–4x+13), saknes (2, 2+3i, 2–
3i);

x4–4x3+17x2–16x+52 = (x2+4)(x2–4x+13), saknes (2i, –2i, 2+3i, 
2–3i).

Mana personīgā lapa – šeit. Adrese komentāriem: Karlis.Podnieks@lu.lv
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