
      01הרצאה                                                           
 
)(][הי י .0גדרה ה xFxf   .פולינום כלשהו השונה מאפס 
)()()(צגה ה xbxaxf   שבה][)(),( xFxbxa   של הפולינום  ירוק לגורמיםפנקראת
)(xf  בחוג][xF .פירוק ה)()()( xbxaxf   מעלה של אחד האם  ריביאליטנקרא

 . טריביאלי-אלמהגורמים שווה לאפס. אחרת הפירוק נקרא 
 
)(][ירוק טריביאלי יש לכל פולינום פ xFxf  , למשל))()(()( 10 xfxxf  . 
 
)(][יהי  .2גדרה ה xFxf   וא נקרא  פולינום המאפס.  פולינום ממעלה גדולה
טריביאלי )אחד לפחות( -אם יש לו פירוק לא( F= פריק מעל השדה ) xF][-ב ריקפ

 הינם פירוקים טריביאליים אז הוא xF][-ב xf)(. אם כל הפירוקים של xF][-ב
 (.Fפריק מעל השדה -)אי xF][-פריק ב-אי נקרא פולינום

 
][][אז  Eמוכל בשדה  F: אם שדה 0הערה  xExF  פריק ב-ופולינום אי-][xF 

 (.2)ראה דוגמה  xE][יכול להתפרק בחוג 
 
)(][. יהי 0ענה ט xFxf  .פולינום כלשהו 
)deg)((2אז  xF][-פריק ב xf)(. אם א xf. 
)deg)((2ו  F-יש שורש ב xf)(-. אם לב xf ריק באז הוא פ-][xF. 
deg(2)((3. אם ג  xf אז הוא פריק ב-][xF אם ורק אם יש לו שורש ב-F. 
 וכחה.ה
)()()(. יהיא  xbxaxf  טריביאלי של -פירוק לא)(xf ב-][xF נובע ש 0. מהגדרה-

1))(deg(,1))(deg(  xbxa . 2לכן))(deg())(deg())(deg(  xbxaxf 
 

 .8של הרצאה  4ב. נובע מטענה 
 

ו  xF][-פריק ב xf)(ג. כיוון אחד נובע מחלק ב'. נשאר להוכיח שאם 
3))(deg( xf   אז לפולינום)(xf יש שורש ב-F . 

)()()(יהי xbxaxf  טריביאלי של -פירוק לא)(xf ב-][xFשוויונות      -. אז מהאי 
             ))(deg(1  )),(deg(1   )),(deg())(deg())(deg(3 xbxaxbxaxf  

),()(נובע שלפחות אחד מהפולינומים  xbxa .ממעלה ראשונה 

)deg)((1בהה"כ   xa01-. מכאן נובע ש)( axaxa   כאשרFaa 10 01ו  , a .

)()()(מהפירוק  xbxaxf   מקבלים)()()( 01 xbaxaxf  אחרי ההצבה .
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0לשני הצדדים של השוויון האחרון נקבל 
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 מ.ש.ל.
 

 דוגמאות.
 
 פריק.-כל פולינום ממעלה ראשונה אי 0. לפי טענה 0
22][ם ופולינה. 2 xx Q פריק בחוג -אי][xQ אי(-  פריק מעל השדהQ מפני )

22שלפולינום  x  אין שורשים רציונאליים. אבל אותו הפולינום פריק בחוג][xR :



)2)(2(22  xxx. 
 

פריק. למשל לפולינום -: לא כל פולינום שאין לו שורשים הינו אי2הערה 
][14 xx R אין שורשים ב-R  אבל הוא פריק

)12)(12(1 224  xxxxx. 
 

)(][יהי  .2טענה  xFxp  פריק ב-פולינום אי-][xF  כלשהו.אז 
)(][פולינום את המחלק  xp)(. אם 0 xFxq   ו)(xq פריק ב-אי-][xF אז ,
)(~)( xqxp. 
)(][לא מחלק פולינום  xp)(. אם  2 xFxf  1, אז))(),(gcd( xpxf. 
)()(מחלק  את המכפלה xp)(. אם  3 xbxa אז ,)(xp חד מחלק לפחות א

),()(][מהגורמים ) xFxbxa .) 
 הוכחה.

)(][, אז קיים xq)(מחלק את xp)(. אם 0 xFxd  כך ש-)()()( xdxpxq . 
),()(נובע שהמעלה של אחד הפולינומים  xq)(פריקות של -מהאי  xdxp  שווה

))((0פריק, לכן -אי xp)(לאפס.   xpd0-. מכאן נובע ש))(deg( xd כלומר ,
)(~)( xqxp . 

 
)gcd),()((.  הפולינום 2 xpxf פריק -מחלק את הפולינום האי)(xp לכן .
)(~))(),(gcd( xpxpxf  1או))(),(gcd( xpxfאפשרי מפני -. המקרה הראשון בלתי

)(|)( -ש xfxp  1. לכן))(),(gcd( xpxf. 
 
 אז אין מה להוכיח.  xa)(מחלק  xp)(. אם 3

)gcd),()((1, 2. לפי סעיף  xa)(אינו מחלק את  xp)(-נניח ש xpxa 4. לפי טענה 
),()(][קיימים  9מההרצאה  xFxvxu  1-כך ש)()()()(  xpxvxaxuאת . נכפיל 

 : xb)(-שני הצדדים של השוויון האחרון ב
                          )()()()()()()( xbxbxpxvxbxaxu . 

)()(מחלק  את המכפלה xp)(פי ההנחה  ל xbxa  לכן קיים .][)( xFxd  כך ש-
)()()()( xpxdxbxa  :מכאן נובע . 

        
  )(|)()()()()()()()()()()()(

)()()()()()()(

xbxpxbxvxdxuxpxbxpxvxdxpxu

xbxpxvxbxaxuxb




 

 מ.ש.ל.                                                                                                               
 

מספר הגורמים(  שאם  עלשל הטענה ניתן להוכיח )באינדוקציה  3: מחלק 3הערה 
)(...)(1 xfxf n פריק -מתחלק בפולינום אי][)( xFxp   אז אחד מהפולינומים

)(xf i מתחלק ב-)(xp. 
  

)(][כל פולינום  .3משפט  xFxf   שמעלתו גדולה מאפס ניתן לפרק למכפלה של
 .xF][פריקים של החוג -פולינומים אי

 וכחה.ה
)deg)((נסמן  xfn  עלט באינדוקציה פונוכיח את המש n. 

פריק, לכן הטענה מתקיימת -. כל פולינום ממעלה ראשונה הוא אי1n בדיקה:
 במקרה הזה.

 



 . n-ולינום שמעלתו קטנה ממש מפצעד האינדוקציה. נניח שהטענה נכונה לכל 
)(][ניקח  xFxf   פולינום ממעלהn  כלשהו. אם)(xf פריק ב-אי-][xF אז הוא ,

יש פירוק לא טריביאלי,  xf)(יהיה פירוק של עצמו ואין מה להוכיח. אם לפולינום 
)()(),(),()(][למשל  xFxbxaxbxaxf  אז ,nxa ))(deg(  וnxb ))(deg(. 

 
),()(חד מהפולינומים לפי הנחת האינדוקציה לכל א  xbxa  קיים פירוק למכפלה

 פריקים: -של האי
                      )(...)()(),(...)()( 11 xqxqxbxpxpxa nm . 

)()(...)()(...)(-מכאן נובע ש 11 xqxqxpxpxf nm .מ.ש.ל                     . 
  

 )יחידות הפירוק(. 4משפט 
),...,(),(),...,()(][פריקים -אם פולינומים אי 11 xFxqxqxpxp lm   מקיימים את

)(...)()(...)(השוויון  11 xqxqxpxp lm  (1, lm:אז ) 

0 .ml . 
)(~),...,()(~)(. ניתן למספר את הפולינומים כך ש: 2 11 xqxpxqxp mm. 

lm עלינדוקציה אב יתהוכחה נעש . 
 

2 בדיקה: lm 2. מהשוויון lm 1,1-נובע ש  lm  ולכן)()( 11 xqxp . 
 

nlmקרים שבהם נניח שהטענה נכונה בכל המ צעד האינדוקציה.   ונביט
 בשוויון 

 
                               (01.0) )(...)()(...)( 11 xqxqxpxp lm  

 
nlmשבו  3-. אפשר להניח שn  2וm. 

1)(פולינום ה xp  1)(...)(מחלק את המכפלה xqxq l ( אחד 3. לכן, )ראה הערה

1)(-מתחלק ב xqi)(מהגורמים  xpה"כ  . ב)(|)( 11 xqxp נובע  2של טענה  0. מסעיף

)(~)(-ש 11 xqxp כלומר ,)()( 11 xqxap   0{עבור איזשהו{Fa. 

1)(-( ב01.0נצמצם את ) xp. 

axpxpאז נקבל  1lאם  m  )(...)(2 . 

 נובע שהמעלה של הצד השמאלי גדולה מאפס. סתירה.  2mשוויון -מהאי
 :( יהפוך אחרי הצמצום לשוויון הבא01.0ו ) 2lלכן 

 
                        )(...)()(...)( 22 xqxqxpxp lm  

 
 גורמים. 11lן יש יגורמים ובצד ימ 11mקבלנו שוויון שבו בצד שמאל יש 

11לפי הנחת האינדוקציה   lm  :וניתן למספר את הגורמים כך ש
)(~)(),...,(~)( 22 xqxpxqxp mm .מ.ש.ל                                                          . 

            
 
 


