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Negals ar zeķēm

uzdevums b16-1: Septiņas zilas, piecas sarkanas, divas baltas 
zeķes atrodas atvilktnē sajauktas. kāds minimālais skaits zeķu 
jāpaņem tumsā no atvilktnes, lai ar 100% garantiju: a) būtu viens 
saskanīgs zeķu pāris (jebkurā krāsā); b) būtu viens balts zeķu pāris?

uzdevums b16-2: Atvilktnē ir desmit pāru zeķu, visi pāri 
ir sajaukti (atvilktnē ir divdesmit atsevišķas zeķes). Istaba nav 
apgaismota un tumsā jāizvēlas zeķes. cik daudz zeķu no atvilktnes 
jāpaņem, lai vismaz divas zeķes veidotu saderīgu pāri?
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vienādi ar 1, jo rezultāts nav 0. Pirmais skaitlis ir 4 vai 7. Starpība 
(� – 1) vai (7 – 1) lielāka par 2. trešais cipars ir 3,�5 vai 9. Secina, ka 
skaitļi 9 un 5 atkrīt. trešais cipars vienāds ar 3. tad pirmais cipars 
ir 4. Iegūst rezultātu: (� – 1) · 3 = 9.

Apskata trešo rindu. Secina, ka trešais cipars nav 7. trešais 
cipars nav arī 4, jo neder izteiksmes (3� +� 2)� +� 4� =� 9 un  
(3�+�3)�+�4�=�10. tātad trešais cipars ir 1. nederīga ir izteiksme 
3�+�3�+�1�=�7, bet derīga izteiksme 3�+�2�+�1�=�6. trešās rindas 
saturs noskaidrots. 

nosaka pirmās rindas otro ciparu. Redzams, ka cipars 0 
neder. neder arī cipars 9, jo skaitlis (4�+9) ir pirmskaitlis. otrais 
cipars ir 8. Pirmajā rindā iegūst (4�+�8)�:�6�=�2, bet otrajā kolonā:  
(8 – 2) :�2�=�3.

ceturtajā rindā iegūst (9�-�3)�:�2�=�3, bet ceturtajā kolonā: (2�⋅�

9)�:�6�=�3. trešās kolonas saturs ir: (6 – 3) – 1 = 2.
uzdevums 16-2: noskaidrot sekojoša “ciparu paklāja” 

saturu:

             +                         +                           =  

  x                     +                         +                         + 

             +                         –                           =  

  :                       –                         –                         : 

             +                         :                           =  

  =                      =                         =                        = 

             –                                                    =  
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uzdevuma “ciparu paklāju” rāda zīmējums 16-2. 

              +                         :                            =  

   –                      –                         –                         

              +                                                    =  

                         :                          –                         : 

              +                         +                           =  

   =                      =                         =                        = 

              –                          :                            =  

      
Zīm. 16-2. ciparu paklājs.

“ciparu paklājā” katrā rindā un katrā kolonā cipariem, kas 
atbilst kvadrātiem, jāizpildās uzrādītajām darbībām. tā, piemēram, 
pirmajā rindā jāsaskaita pirmie divi cipari, tad summa jādala ar 
trešo ciparu un jāiegūst rezultāts, ko norāda ceturtais cipars. 
Pirmajā kolonā no pirmā cipara atņem otro, tad iegūto starpību 
reizina ar trešo ciparu, rezultātā iegūst ceturto ciparu, utt.

Uzdevuma risinājums

otrajā rindā divu ciparu summa lielāka par 2. trešais skaitlis 
var būt 3,� 5� vai 9. Rezultāts ir viencipara skaitlis. tātad trešais 
cipars ir 3. Rezultāts var būt vienīgi 9. Pirmais cipars ir 1, bet 
otrais ir 2. otrās rindas saturs noskaidrots. šeit attēlotas darbības:  
(1�+�2)�⋅�3�=�9. 

Apskata pirmo kolonu. Secina, ka pirmie divi skaitļi nav 
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Atgriežamies pie režģa

definīciJa: Daļējs  sakārtojums  (P,�£)  ir  režģis (angl.: lattice),  
ja  sup{x,�y}  un  inf{x,�y�}  eksistē visiem x�un y no kopas P.

Iepriekšējā piemērā apskatītais daļējais sakārtojums nav režģis.
uzdevums 16-1: kuri no daļējiem sakārtojumiem a), b), c) ir 

režģi?
a)
                        h            

         f                   g       

        d              e            

 a               b               c 

b)
   u     p         q          r 

    m                 n          

           k                      

            i                      

c)
              z 

w                   x             y 

 v 

        j   

kuri no šiem lielumiem eksistē: sup{d,� c},� sup{w,� y,� v},��

sup{p,�m},�inf{a,�g}?                 
Apskatītajam piemēram 16-1 apakškopām S,� T�Í� U izpildās: 

sup{S,�T}�=�S È�T un inf{S,�T}�=�S Ç�T. tas vēlreiz liecina, ka 
(P(U),�Í�) ir režģis.

Ciparu paklājs
Atceroties, ka apvārsnis tur skaidrojas, kur atjautība vairojas, 

risina šādu uzdevumu. Ir piecu veidu kvadrāti, kuros ierakstīts 
kāds cipars. Proti, kvadrātos drīkst atrasties kāds no dotajiem 
cipariem (to nosaka kvadrātu un ciparu grafiskais attēls): 

        – 0, 8, 9;          – 1, 4, 7;              – 0, 6, 8; 

         –  2, 3;            –  3, 5, 9. 

�

1. Ja algebra nav garlaicīga,  
tad tā ir Jauka

 
 
 Jo cāļus skaita rudenī,
 zivis dzīvo ūdenī, 
 Putni lido debesīs −
 viens, divi, trīs… 
 /Populāra melodija /
 
 Man vienalga, kā to sauc −
 var jau arī par mīlestību… 
 /Māris Čaklais/ 

Algebras priekšmets 

Sākotnēji algebra  bija matemātikas sadaļa, kas nodarbojās 
ar vienādojumu risināšanu. Atšķirībā no ģeometrijas algebrai 
aksiomātiskās uzbūves nebija līdz 19. gs. vidum. tad radās 
principiāli jauns skats uz algebras priekšmetu un tās raksturu. Sāka 
vairāk pētīt tā saucamās algebriskās struktūras. šādai pieejai bija 
divas priekšrocības. no vienas puses, precizēti tika apgabali, kuriem 
izpildās atsevišķas teorēmas. no otras puses, radās iespēja izmantot 
vienus un tos pašus pierādījumus pilnīgi atšķirīgos apgabalos. 
tāds algebras sadalījums eksistēja līdz 20. gs. vidum, un tas atrada 
savu izteiksmi tajā, ka radās divi nosaukumi: “klasiskā algebra” 
un “mūsdienu algebra”. Pēdējo vairāk raksturo cits nosaukums: 
“abstraktā algebra”. šai sadaļai − pirmoreiz matemātikā − raksturīga 
pilnīga abstrakcija. Pierādot atsevišķas teorēmas abstraktajā algebrā, 
neņem vērā pat objektu matemātiskās īpašības. Precīzāk izsakoties, 
apskata tikai tās formālās īpašības, kas nepieciešamas teorēmas 
pierādījumā. šīs īpašības pieņem pēc tam par aksiomām. tieši tāpēc 
iegūtās teorēmas  izrādās patiesas jebkurā sistēmā, kurā izpildās 
pieņemtās aksiomas. Sākot no 20. gs. vidus, sadaļu, ko dēvē par 
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mūsdienu algebru,  sāka saukt par abstrakto algebru vai vienkārši 
par algebru. šajā laikā sāka parādīties jauni virzieni, kuros apskatīja 
ne atsevišķas struktūras, bet struktūru tipus; šis jaunais atzars ieguva 
mūsdienu algebras nosaukumu. 

lūk, kā ilggadīgs lu mācībspēks Dr. vilnis Detlovs (1923-
2007) raksturo lineāro algebru /2/. “lineāro algebru dēvē par 
matemātikas nozari, kurai ir vislielākais skaits pielietojumu: gan 
dažādās matemātikas disciplīnās, gan citās zinātnēs − pirmkārt, 
fizikā, − gan tīri praktiskos inženieruzdevumos. tiklab vēsturiski 
kā loģiski lineārā algebra izaugusi no vienas uzdevumu klases 
− lineāro vienādojumu sistēmu risināšanas. taču tas ir novedis  
turpmāk pie daudzdimensiju vektoru telpas un pie tenzoru 
teorijas.” 

v. Detlovs arī saka, ka matricu valoda “ieved mūs īstajā lineārās 
algebras valstībā”.

Matricas un determinanti

Jau mācoties vidusskolas algebras kursu, iepazināmies ar 
jēdzienu par matricām un determinantiem.

Matemātikā ļoti bieži sastopas ar skaitļiem, kas izvietoti pēc 
noteiktas shēmas. Par matricu sauc skaitļu izvietojumu taisnstūra 
tabulas veidā (tabulu ietver ieapaļas iekavas):
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Ja n = k, tad mums ir n-tās kārtas kvadrātiskā matrica.
Skaitļus, kas atrodas matricā (to skaits vispārīgajā gadījumā 

ir vienāds ar (n�×�k)), sauc par matricas elementiem.  šie skaitļi var 
būt reāli skaitļi, kompleksi skaitļi, veseli skaitļi utt. tad arī pašu 
matricu sauc, respektīvi, par reālo skaitļu, komplekso skaitļu, 

vai reŽģis ir sareŽģīts?
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Par apakškopas B�(B�Í�A) infīmu (inf  B) sauc kopas A elementu 
z� (z Î A), kas ir lielākais apakšējais slieksnis kopai B (angl.: 
greatest lower bound (glb B)). tad visiem citiem kopas B apakšējiem 
sliekšņiem x izpildās: xRz.

Suprēms un infīms apakškopai

Piemērs 16-12: Apskata daļēju sakārtojumu (R,� £) reālo 
skaitļu kopai:

a) ja A =�R un B�=�[1,�4], tad inf B =�1,�sup B = 4;
b) ja C�=�(1,�4], tad arī inf C�=1,�sup C =�4, bet 1 �Ï�C; 

c) ja A=R un { }2 3B q Q q= Î < , tad 3inf  B = - ,  
3sup B = , bet abi lielumi nepieder kopai B; 

d) ja  A�=�Q un B kā iepriekš, tad kopai B suprēms un  infīms 
neeksistē.

teorēma (to nePierāda): Ja (A,�R) ir   daļējs  sakārtojums  
un  B�Í�A,  tad  kopai B  ir vismaz viens no diviem lielumiem:  
inf B vai sup B.

Piemērs 16-13: Hasses diagramma, kas apskatīta 
iepriekš: dots daļējais sakārtojums attiecībai “dalās” kopā   
A�={2,�3,�5,�6,�7,�11,�12,�35,�385} (to var pierakstīt kā (A,�|�)).

            12                                       385 

            6                                35          

2              3               5             7                 11  

nosaka suprēmu un infīmu divu elementu kopām (ja tāds 
eksistē):

sup{2,�3}�=�6; sup{3,�6}�=�6;� sup{5,�7}�=�35;� sup{7,�11}�=�

385;� sup{11,�35}�=�385; sup{6,�35} neeksistē; inf{3,�6}�=�3; inf{2,�

12}�=�2;�inf{35,�385}�=�35; inf{2,�3} neeksistē;  inf{5,�3} neeksistē;  
inf{35,�11} neeksistē;  inf{35,�3} neeksistē.




