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ABSTRACT 
In the paper a program for multiplying  Grassmann numbers  from  n-dimensional 

Grassmann algebra written in Mathematica 6.0 is used and a progrаm for multiplying matrices 
with entries from finite dimensional Grassmann algebra  is done. Some identities of matrix 
algebra  are verified. ( )nGM3
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Нека K  е поле с характеристика 0 и  е векторно пространство с нареден базис 
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Векторното пространство се нарича алгебра над полето R K , ако в е въведена  

бинарна операция “∗ ”, наречена умножение, така че за всеки три елемента 
R

a Rcb ∈,,  и 
K∈∀α   да е изпълнено ( ) cbcacba ∗+∗=∗+ , ( ) bbac cac ∗+∗=+∗ , 

( ) ( ) ( )bba aba ααα ∗=∗=∗ . 
Асоциативната алгебра, породена от елементите на , с определящи съотношения 

,  за , се нарича Външна алгебра над и се означава с . 
Елементите  се наричат образуващи на  Произведението на елементите 
на Външната алгебра е познато като външно произведение  или wedge product. За 
умножението в  се използва знакът “
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∧ ”(wedge). Външната алгебра за първи път е 
въведена от Херман Грасман през 1844 година и по-късно тя става известна с името 
Грасманова алгебра. Намира приложение в линейната алгебра, диференциалната геометрия, 
физичната теория на фермионите и суперсиметрията, механиката и др. 

Базис на Грасмановата алгебра  над векторното пространство   е множеството )(VG V
{ } { },...2,1...1|...1 2121 , =<<<≤∧∧∧= iieeeB miiiU
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mim . Ако  е векторно пространство с 

размерност , то базисът на 
nV

G )( nn VG =  е множеството 

{n eeeeeeeB }ne∧∧∧∧= ......,,,,,,1 2132121 Gdim  и .  е Грасмановата алгебра без 
единица.  

n2n =
'
nG

За базисния елемент , a miii eeea ∧∧∧=≠ K211  числото  се нарича негова дължина. 

Елементите на Грасмановата алгебра се наричат Грасманови числа. Елементите на  нямат 
свободен коефициент. Едно Грасманово число  се нарича четно, ако е линейна комбинация 
на базисни елементи с четна дължина и нечетно, ако е линейна комбинация на базисни 
елементи с нечетна дължина.  

m
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Все по-голямото използване на външното умножение в различни научни области 
поражда нуждата от използване на компютърни програми за пресмятания с Грасманови 
числа. 
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Системата за математически пресмятания Mathematica [10], разработена от Wolfram 
Research,  добави към съществуващите си пакети още един - GrasmmanAlgebra, създаден от 
Джон Браун[4]. С помощта на този пакет могат да се умножават Грасманови числа,  
подходящ е за пресмятания в алгебри с малък брой образуващи. Междувременно Рашкова и 
Михова, използвайки съответствие между целите числа от 0 до  и базисните елементи 
на крайномерна Грасманова алгебра създават програма за умножение на Грасманови 
числа[3]. По-късно тази програма е използвана за написването на нова програма, която 
умножава матрици от втори ред с елементи Грасманови числа и умножението между 
елементите е външно умножение[2]. Тези две програми са подходящи за пресмятания в 
матрични алгебри и с малък и с голям брой образуващи. Получени са полиномни тъждества, 
като е прилагана следната схема на работа: Първо се пресмята стойността на даден полином 
за случайни Грасманови числа и ако тя е 0 се пресмята стойността на полинома за 
произволни Грасманови числа с неопределени коефициенти. Това е необходимо, защото 
пресмятанията дори с компютър отнемат много време. По този начин се откриват 
зависимости, които служат като основа за формулиране и доказване на теореми, отнасящи се 
за полиномни тъждества над матричната алгебра от втори ред над крайномерна Грасманова 
алгебра. Така например са получени тъждества в множествата на квадратните матрици от 
втори ред с елементи само четни или само нечетни Грасманови числа[1]. Също така 
пресмятания с матрици над Грасманови алгебри с 1, 2, 3, 4 и 5 образуващи водят до 
формулирането на две хипотези[5] за тъждества с произволен брой образуващи и по-късно 
едната хипотеза е доказана[6]. Програмите са използвани за проверка на две тъждества от 
степен 8[8], чиято явна форма е дадена от Вишне[9] и са единствените примери на 
нестандартни тъждества в матричната алгебра от втори ред над Грасманова алгебра. 
Програмата от [3] е използвана за получаване на тъждества с инволюции  в матрични 
алгебри над крайномерна Грасманова алгебра[7]. 

За пресмятания в матричната алгебра от трети ред над Грасманова алгебра е написана 
програма на Mathematica, която умножава матрици  от трети ред с елементи Грасманови 
числа. В основата  е програмата [3], която умножава Грасмановите числа  и . a b

Използваме следните означения: 
ba ∧ - външно умножение на грасмановите числа  и , a b

x  и - умножение на матриците y , елементите на които са грасманови числа и 
умножението на елементите е  външното умножение.  

Ето част от програмата, в която е описано умножението на матрици от трети ред. За да 
бъде умножението на елементите външно умножение използваме Package ["a b`"] от[3]. ∧

m∧ ∧
 
BeginPackage["x y`",{"a b`"}] 
x y::usage="x y-multiplies matrices with entries grassmann numbers ." m∧ m∧
Begin["`Private`"] 
x_ y_:={{x[[1,1]]  y[[1,1]]+x[[1,2]] m∧ ∧ ∧ y[[2,1]]+x[[1,3]] ∧ y[[3,1]], 
  x[[1,1]] ∧ y[[1,2]]+x[[1,2]] ∧ y[[2,2]]+x[[1,3]] ∧ y[[3,2]], 
  x[[1,1]] ∧ y[[1,3]]+x[[1,2]] ∧ y[[2,3]]+x[[1,3]] ∧ y[[3,3]]}, 
 {x[[2,1]]  y[[1,1]]+x[[2,2]] ∧ ∧ y[[2,1]]+x[[2,3]] ∧ y[[3,1]], 
  x[[2,1]] ∧ y[[1,2]]+x[[2,2]] ∧ y[[2,2]]+x[[2,3]] ∧ y[[3,2]], 
  x[[2,1]] ∧ y[[1,3]]+x[[2,2]] ∧ y[[2,3]]+x[[2,3]] ∧ y[[3,3]]}, 
 {x[[3,1]]  y[[1,1]]+x[[3,2]] ∧ ∧ y[[2,1]]+x[[3,3]] ∧ y[[3,1]], 
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  x[[3,1]] ∧ y[[1,2]]+x[[3,2]] ∧ y[[2,2]]+x[[3,3]] ∧ y[[3,2]], 
  x[[3,1]] ∧ y[[1,3]]+x[[3,2]] ∧ y[[2,3]]+x[[3,3]] ∧ y[[3,3]]}} 
End[] 
EndPackage[] 
 
Примери.  A. Разглеждаме матриците  
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Нека пресметнем ; ; ; ; 2x 3x 2y 3y xy  и yx .  
 
Използваме програмата като разглеждаме  елементите на x  и y  като наредени 

четворки, определени от коефициентите им.  
 x={{{0,2,3,-1},{0,0,0,-3},{0,3,1,1}}, 
  {{0,2,3,0},{0,4,3,-2},{0,5,5,0}}, 
  {{0,-3,3,4},{0,-3,2,3},{0,4,0,1}}}; 
 y={{{2,2,5,-2},{4,2,0,-3},{1,2,4,1}}, 
  {{3,1,3,1},{2,4,-2,2},{1,2,5,3}}, 
  {{5,-2,-3,4},{3,2,2,-3},{4,-1,2,3}}}. 
1. 2x = xx m∧ ={{{0,0,0,12},{0,0,0,9},{0,0,0,-11}}, 

                             {{0,0,0,36},{0,0,0,25},{0,0,0,-22}}, 
                             {{0,0,0,-16},{0,0,0,-9},{0,0,0,-37}}} 

      . 
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2. 3x = ( ) xx ={{{0,0,0,0},{0,0,0,0},{0,0,0,0}}, x mm ∧∧
                                              {{0,0,0,0},{0,0,0,0},{0,0,0,0}}, 
                                              {{0,0,0,0},{0,0,0,0},{0,0,0,0}}} 
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3. 2y = yy m∧ = {{{21,26,49,4},{19,40,26,-30},{10,23,51,32}}, 
                            {{17,30,43,40},{19,34,21,-3},{9,22,45,58}}, 
                            {{39,2,32,30},{38,23,0,-14},{24,8,50,43}}} 

 Volume II, Number 3, 2012 
 Natural & Mathematical science 114 



Science & Technologies 

 Volume II, Number 3, 2012 
 Natural & Mathematical science 115 

⎠⎝ 21212112121

                   

. 
⎟
⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎜
⎛

+++−++++
+++−+++++
+++−+++++

=⇒ 212121212121

212121212121
2

43508241423383032239
5845229321341940433017
32512310302640194492621

eeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeee

y

4. 3y = ( ) yy = {{{149,328,563,254},{152,391,383,-341},{80,228,478,461}}, y mm ∧∧
                                        {{136,307,489,551},{133,382,329,4},{72,215,425,621}}, 
                                        {{312,181,551,380},{304,356,250,-86},{173,187,626,538}}} 
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За матрицата x , елементите на която са Грасманови числа без свободен коефициент, 

получихме . Искаме да проверим дали ще получим същия резултат, ако 

елементите на матрицата са произволни Грасманови числа от този вид. 
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B. Разглеждаме матрица r , елементите на която са произволни Грасманови числа от G . '
2

За въвеждане на елементите на матрицата с произволни коефициенти  без свободен член 
използваме следната последователност: 

Първо задаваме стойност 0 на свободните коефициенти на всеки един от елементите на 
матрицата, след това въвеждаме останалите елементи  с функцията Array[rij,4],  която извежда 
като резултат наредена четворка с произволни коефициенти. 

ijr

r11[1]=0;r12[1]=0;r13[1]=0; 
r21[1]=0;r22[1]=0;r23[1]=0; 
r31[1]=0;r32[1]=0;r33[1]=0 
r ={{Array[r11,4],Array[r12,4],Array[r13,4]}, 
            {Array[r21,4],Array[r22,4],Array[r23,4]}, 
            {Array[r31,4],Array[r32,4],Array[r33,4]}} 
Тогава 
r ={{{0,r11[2],r11[3],r11[4]},{0,r12[2],r12[3],r12[4]},{0,r13[2],r13[3],r13[4]}}, 
           {{0,r21[2],r21[3],r21[4]},{0,r22[2],r22[3],r22[4]},{0,r23[2],r23[3],r23[4]}}, 
           {{0,r31[2],r31[3],r31[4]},{0,r32[2],r32[3],r32[4]},{0,r33[2],r33[3],r33[4]}}} 
Пресмятаме 

rrr m∧=2

( ) rrrr mm ∧∧=3

={{{0,0,0,-r12[3] r21[2]+r12[2] r21[3]-r13[3] r31[2]+r13[2] 
r31[3]},{0,0,0,-r11[3] r12[2]+r11[2] r12[3]-r12[3] r22[2]+r12[2] r22[3]-r13[3] 
r32[2]+r13[2] r32[3]},{0,0,0,-r11[3] r13[2]+r11[2] r13[3]-r12[3] r23[2]+r12[2] r23[3]-
r13[3] r33[2]+r13[2] r33[3]}},{{0,0,0,r11[3] r21[2]-r11[2] r21[3]+r21[3] r22[2]-r21[2] 
r22[3]-r23[3] r31[2]+r23[2] r31[3]},{0,0,0,r12[3] r21[2]-r12[2] r21[3]-r23[3] r32[2]+r23[2] 
r32[3]},{0,0,0,r13[3] r21[2]-r13[2] r21[3]-r22[3] r23[2]+r22[2] r23[3]-r23[3] r33[2]+r23[2] 
r33[3]}},{{0,0,0,r11[3] r31[2]-r11[2] r31[3]+r21[3] r32[2]-r21[2] r32[3]+r31[3] r33[2]-
r31[2] r33[3]},{0,0,0,r12[3] r31[2]-r12[2] r31[3]+r22[3] r32[2]-r22[2] r32[3]+r32[3] r33[2]-
r32[2] r33[3]},{0,0,0,r13[3] r31[2]-r13[2] r31[3]+r23[3] r32[2]-r23[2] r32[3]}}}; 

 
={{{0,0,0,0},{0,0,0,0},{0,0,0,0}}, 
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                                  {{0,0,0,0},{0,0,0,0},{0,0,0,0}},   
                                  {{0,0,0,0},{0,0,0,0},{0,0,0,0}}} 
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3 =x
Можем да направим извода, че матриците от трети ред над Грасманова алгебра без единичен 

елемент над векторно двумерно пространство удовлетворяват тъждеството . 0
Този резултат може да послужи за получаване на тъждества над Грасманови алгебри с повече 

образуващи. 
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