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Referens :: PolynomAlgebra

Detta dokument behandlar den grundläggande algebrans mest centrala delar nämligen polynom och dess

egenskaper. Treenigheten divisionsalgoritmen, faktorsatsen och algebrans fundamentalsats samverkar i be-

viset av sats 7, som ger oss att varje polynom har lika många komplexa nollställen som sitt gradtal. Allt

detta är viktigt att först̊a och kunna använda.

Polynom och delbarhet

Polynom och gradtal

Ett polynom är ett utryck p̊a formen

p(z) = a0 + a1z + a2z
2 + · · ·+ anzn.

Här l̊ater vi koefficienterna a0, . . . , an alla vara komplexa tal. Om alla koefficienter r̊akar vara reella
tal säger vi att polynomet är reellt. Om alla koefficienter är 0 s̊a säger vi att p är nollpolynomet.
n är polynomets gradtal.
Tv̊a polynom kan adderas:

n∑
k=0

akzk +
m∑

k=0

bkzk =
max m,n∑

k=0

(ak + bk)zk

och multipliceras p̊a vanligt sätt.
Följande gäller för gradtalen:

Theorem 1. Om p och q är tv̊a polynom som ej är nollpolynom med gradtal np och nq respektive
s̊a gäller:

deg(p + q) ≤ max (np, nq)
deg(p + q) = np + nq

Algebraisk ekvation En algebraisk ekvation är en polynomekvation av följande typ

p(z) = 0

Polynomalgebra imiterar egenskaper för heltal

Delbarhet

Definition 1. Ett polynom r(z) delar p(z) om det finns ett tredje polynom q(z) s̊adant att Man skriver
r|p och läser
” r delar p”

p(z) = r(z)q(z)
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Analogt med sats 2.3 sidan 52 i Vretblad, s̊a har vi

Theorem 2. L̊at f , g, p, q och r vara polynom. D̊a gäller

1. Om f |g och f |h s̊a gäller att f |g + h.

2. Om f |g s̊a gäller f |gh

3. Om f |g och f |h s̊a gäller f |(pg + rh)

Äkta och triviala delare

Alla konstanter och alla polynom som är en konstant g̊anger v̊art polynom är triviala delare i v̊art
polynom. Alla andra delare är icketriviala eller äkta delare i polynomet.

Corollary 3. Polynomet r är en äkta delare till p om r är en delare till p och att r har strikt lägre
gradtal än p.

Det polynom q som d̊a m̊aste existera m̊aste ha gradtal större eller lika med 1.

Irreducibelt polynom

Ett polynom är irreducibelt om det inte har n̊agra äkta delare.
Alla förstagradspolynom är irreducibla eftersom deras delare av lägre gradtal har grad noll och
s̊aledes är en konstant, dvs en trivial delare. Reella andragradspolynom kan vara irreducibla över
de reella talen, vilket betyder att de inte kan delas upp i reella förstagradsfaktorer. Dessa an-
dragradspolynom är helt enkelt de reella andragradspolynom som har ickereella nollställen. Till
exemple s̊a är x2 + 1 irreducibelt över R.

Algebrans fundamentalsats och dess kompisar

Divisionsalgoritmen :: polynomdivision

Om f och g är tv̊a polynom där det senare polynomet har lägre gradtal än det förra s̊a gäller att
det finns tv̊a andra polynom q och r s̊a att

f = qg + r.

Vi kallar q för kvoten och r för resten, och graden för resten är mindre än graden för kvoten.
Kvoten och resten f̊ar man fram genom att utföra s̊a kallad polynomdivision.

Exempel 4. I följande bild visar vi en polynomdivsion av x3− 12x2− 42 och x− 3 varvid kvoten
blir x2 − 9x− 27

Figur 1: Polynomdivision

som återfinns högst upp och resten −123 som återfinns längst ned. Man kan visa att

x3 − 12x2 − 42 = (x2 − 9x− 27)(x− 3)− 123
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Faktorsatsen

Theorem 5. Polynomet z − a är en delare till polynomet p omm a är ett nollställe till p. Notera att ”omm”
är en förkortning av
”om och bara om”

Bevis. (⇒) Om z − a är delare s̊a gäller att det finns polynom q s̊a att p = q · (z − a). Det följer
allts̊a att p(a) = 0.
(⇐) Vi använder divisionsalgoritmen för att beräkna p/(z − a) och f̊ar

p = q · (z − a) + r,

där r är ett polynom med lägre gradtal än (z − a) vilket betyder att r = konst. Eftersom vi antar
att p(a) = 0 s̊a följer det att r = 0 vilket ger att p = q · (z − a)

Algebrans fundamentalsats

Theorem 6. Varje polynom av grad större eller lika med ett har minst ett komplext nollställe.

Bevis. Detta bevis m̊aste vi lämna till en kurs i komplex analys1. Beviset bygger p̊a ett resultat
som kallas Liouvilles sats: Varje hel och begränsad analytisk2 funktion är en konstant funktion.

Theorem 7. Om p(z) = a0 + a1z + a2z
2 + · · ·+ anzn. är ett polynom av grad n s̊a kan p skrivas

som en produkt p̊a formen

p(z) = an(z − c1)(z − c2) · · · (z − cn),

där c1, . . . cn är komplexa tal.

Bevis. Enligt algebrans fundamentalsats s̊a har p ett nollställe c1. Använd faktorsatsen och f̊a
p = p1 · (z − c1). p1’s gradtal är n − 1 och om detta inte är noll s̊a har detta ett nollställe
c2. Faktorsatsen igen ger att p1 = p2 · (z − c2). Upprepa detta resonemang tills kvotpolynomets
gradtal är noll. D̊a har vi f̊att det resultat vi sökte.

1se tex John B. Conways bok, Functions of one complex variable, sidan 77 (ISBN 3-540-90328-3)
2Analytiska funktioner är komplexa funktioner som uppfyller de s.k. Cauchy-Riemanns ekvationer och är ett

ämne i sig. Det är vad hela boken i fotnoten ovan handlar om.
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