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   MV-ალგებრები (((, , , 0, 1) სიგნატურით და (2,2,1,0,0) ტიპის) წარმოადგენენ უსასრულო 

ნიშნა ლუკასევიჩის ლოგიკის [1] ალგებრულ მოდელებს, ისევე როგორც ბულის ალგებრები 

წარმოადგენენ კლასიკური ლოგიკის მოდელებს. განსხვავებით იმისა, რაც ქვხდება ბულის 

ალგებრებში,  არსებობს ნახევრად მარტივი  MV-ალგებრები, ე. ი. ალგებრა A-ს მაქსიმალური 

იდეალების თანაკვეთა (A-ს რადიკალი) განსხვავებულია {0}-გან.  A-ს რადიკალის  

არანულოვანი ელემენტებს უწოდებენ უსასრულოდ მცირეს და აღინიშნება  Rad(A)-ით. 

    MV-ალგებრა  A-ს ეწოდება სრულყოფილი თუ A = R* (A) = Rad(A)   Rad(A), სადაც                     

 Rad(A)  არის A-ს მაქსიმალური ფილტრების თანაკვეთა. სრულყოფილი MV-ალგებრების 

კლასი არ წარმოადგენს მრავალსახეობას და შეიცავს არამარტივ ქვეპირდაპირად დაუშლად 

MV-ალგებრებს. მრავალსახეობა V(S1
) წარმოიქმნება ყველა სრულყოფილი MV-ალგებრებით, 

ის აგრეთვე  წარმოიქმნება  ერთი სრულყოფილი წრფივად დალაგებული ალგებრით  S1
(=C ), 

რომელიც განსაზღვრული იყო ჩანგის მიერ [1]. ჩვენ ვუწოდებთ  S1
-ალგებრებს ყველა 

ალგებბრებს მრავალსახეობიდან წარმოქმნილს ალგებრით S1
. 

      S1
(0) = (Z, 1),  S1

(1) = S1
  = C = (Z lex Z, (1, 0))  გენერატორით (0, 1) ,  S1

(m)= (Z lex …  lex Z, 

(1, 0, … , 0))    გენერატორებით  (0, 0, … ,1), … , (0, 1, … , 0),  სადაც  არის კარგად ცნობილი 

მუნდიჩის ფუნქტორი  [3] მკაცრი ერთეულის მქონე მესერულად დალაგებული ჯგოფების 

კატეგორიიდან  MV-ალგებრების კატეგორიაში,  Z -ის ნამრავლების რიცხვი უდრის m+1, m> 1 

და lex არის ლექსიკოგრაფიული ნამრავლი. 

   თეორემა. (R* ((S1
(m))m!))2m ალგებრა არის m-წარმომქმნელიანი თავისუფალ S1

-ალგებრა. 
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