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АЛЬТЕРНАТИВТІ ДЕНЕЛЕР 

 
 сақинасының a элементі қайтымды деп аталады, егер  сақинасында a 

элементі үшін кері  элементі бар болса,  

 

ның кез келген х элементі үшін. 

      Теорема 1. Егер  туынды сақинасының нөл емес элементтері е бірлігімен 
қайтымды болса, онда  сақинасы альтернативті дене болады. 

       Расында да, егер  болса,онда   
болады. Осыған ұқсас болады, егер  онда . 
Осылайша, -да нөлдің бөлгіштері жоқ жəне бөлгіші мен бірлігі бар сақина 
бола тұра дене болып табылады. 

      Еркін нөлдік емес a,b элементтері үшін  сақинасынан
 аламыз, осыдан  яғни   сақинасында 

қарапайым көбейтіндінің айналу орны бар:  

       Осы заңдылықты пайдалана отырып, альтернативті заңдылықты 
дəлелдейміз 
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                                          (1) 

 и  екенін бірден болжамдауға болады. Бізде: 

  бар. 

Басқаша, 

 

Осылайша, сондықтан,  

теңдігінен нөлдің бөлгіштерінің 
жоқтығына байланысты келесідей болады 

                                             (2) 

альтернативті заңдылықты келесідей дəлелдейміз. Бізге    
 берілсін. (1) негізінде келесі өрнекті теңестіреміз: 

, 

. 

Одан 

                                      (3) 

аламыз 

Мұндағы  a-ны a-ға жəне (2) ескере 
отырып, келесіні аламыз: 

 

Осыдан шығады: 

 

 (3) негізінде яғни . 

Əділетті жəне кері 
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Теорема 2.Бөлгіші бар жəне нөлдік бөлгіштері жоқ  сақинасында бірлік бар, 
жəне оның барлық нөлдік элементтері қайтымды. 

 ассоциаторын есептеп жəне ол  сақинасында нөлге тең 
екенін ескере отырып, келесіні аламыз: 

 

Осыған сəйкес  Осылайша, 
альтернативті сақинада ассоциатор өзінің кез келген аргументтер жұбын 
алмастыру кезінде таңбасын өзгертеді. Ассоциаторлардың айқын жазуына көше 
отырып, еркін сақинада келесі тепе-теңдікті дəлелдеу оңай: 

            (4) 

Осы тепе-теңдікті пайдалана отырып, альтернативті сақинада кез келген a,b,x 
элементтері үшін келесі теңдік орын алады 

                                       (5) 

       Расында да, (4) теңдігінде  x пен z-тіa, y ауыстырып, ал  b мен u x-ке 
ауыстырсақ, келесіні аламыз: 

 

яғни,  Осыдан табатынымыз: 

                      (6) 

      (4) теңдігінде х пен у- ті a,z,  bауыстырып жəне  u-ды  x-ке  ауыстырсақ, 
келесіні аламыз: 

 

осыдан: 

 

(6) теңдікте  үшін осы өрнекті қоямыз, одан: 

                     (7) 

шығады. 

(4) теңдікте х пен у -ті a, z,  x-ке ауыстырып жəне  u-ды  b-ға ауыстырса,келесіні 
аламыз: 

 

яғни . Осы өрнекті (7)-ге қойсақ, (5)-ті аламыз. 
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Енді  болсын. Шарт бойынша мынадай элемент бар , бұл 
ae=a. Осыдан aa=ae болады, жəне сол жақтағы  a-нықысқартып 
a=eaаламыз. (5) байланысты кез келген  элементі үшін келесі теңдік орын 
алады: 

 

осыдан   яғниax=a ex, сондықтанx=exболады. (5)-тен сонымен қатар 
 аламыз, осыдан  шығады.  болған 

жағдайда  болады, яғни xe=x. Сонымен, e –  сақинасының 
бірлігі. 

Əр элемент үшін шарт бойынша мынандай , 
мұнда  . Сонымен қатар 

 

осыдан  Бұдан əрі (5) жалғастырсақ, 

 

осыдан яғни  
болғандықтан, онда   болады.  Демек,   сақинасының кез келген 
нөлдік емес элементі қайтымды, теорема 2 дəлелденді. 
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