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Liczby zespolone

Zbiór liczb rzeczywistych, który ma podstawowe znaczenie w zagadnieniach
dotyczących opisu zjawisk fizycznych, nie jest najdoskonalszymśrodkiem w rozważaniach
matematycznych zmierzających do tego celu. Wprowadzone już w XVI w. przez Eulera
w algebrze tzw. liczby zespolone okazały się bardzo dobrym narzędziem rachunkowym
w analizie matematycznej, w szczególności w hydromechanice i teorii elektryczności.
Pozwalają na znaczne uproszczenia rachunkowe, ułatwiają przewidywanie praw i związków
oraz wykrywają pewne analogie, które w dziedzinie liczb rzeczywistych nie są widoczne.

Liczby zespolone wprowadzono pierwotnie jako twory abstrakcji (urojone) w tym
celu, aby każde równanie algebraiczne miało rozwiązanie. Okazało się, że jeśli w dziedzinie
liczb zespolonych istnieć będzie pierwiastek równania 012 =+x , to już każde równanie,
które powstaje przez przyrównanie do zera wielomianu n-tego stopnia o współczynnikach,
które są liczbami zespolonymi, ma n pierwiastków w dziedzinie liczb zespolonych.

1. Określenie liczb zespolonych (postać kanoniczna Gaussa)

Liczbę zespoloną można traktować jako parę uporządkowaną liczb rzeczywistych:
biabaz +== ),(

Zapis liczby zespolonej w postaci bia + nazywamy postacią kanoniczną, gdzie liczba
i zwana jednostką urojoną przyjmuje oznaczenie i=)1,0(
Przy czym jej podstawowa własność to:
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Liczbę a nazywamy częścią rzeczywistą liczby z (piszemy a = Re z)
Liczbę b nazywamy częścią urojoną liczby z (piszemy b = Im z)
Liczbę sprzężoną z liczbą biaz += nazywamy liczbę różniącą się od niej tylko
znakiem przy części urojonej, tzn. liczbę bia − .

Liczbę sprzężoną z liczbą z oznaczamy przezz .

2. Określenie działań arytmetycznych na liczbach zespolonych

Prawa działań na liczbach zespolonych są identyczne jak prawa działań na liczbach
rzeczywistych z uwzględnieniem podstawowej własności liczby i.

a) dodawanie liczb zespolonych
idbcadicbiazz ⋅+++=+++=+ )()()(21

b) odejmowanie liczb zespolonych
idbcadicbiazz ⋅−+−=+−+=− )()()(21

c) mnożenie liczb zespolonych
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d) dzielenie liczb zespolonych
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Moduł dodawania, tzn. liczbę 00 ⋅+ i nazywamy zerem zespolonym
i oznaczamy często symbolem 0, a moduł mnożenia, tzn. liczbę 01 ⋅+ i nazywamy
jedynką zespoloną i oznaczamy symbolem 1.

Zapis liczby zespolonej yixyxyx +=+= ),0()0,(),( nazywamy postacią
kartezjańską liczby zespolonej.

e) prawa dotyczące sprzężeń liczb zespolonych:

2121 zzzz +=+

2121 zzzz −=−

2121 zzzz ⋅=⋅

2121 zzzz ÷=÷

11 zz =
innymi słowy, sprzężenie jest rozdzielne względem każdego z działań
arytmetycznych.

3. Interpretacja geometryczna liczb zespolonych, postać trygonometryczna liczby
zespolonej.

Liczby zespolone jako pary liczb rzeczywistych można interpretować jako
punkty płaszczyzny z prostokątnym układem współrzędnych. Liczbie iyxz +=
odpowiada na płaszczyźnie punkt (x,y), którego odciętą jest część rzeczywista, rzędną
część urojona liczby z. Liczbom rzeczywistym odpowiadają punkty osi Ox
(nazywamy ją osią rzeczywistą), punkty osi Oy odpowiadają przy tym liczbom postaci
yi (oś Oy nazywamy też osią urojoną).

zr =

ϕ



3

Położenie punktu (x,y) jest wyznaczone przez długość r promienia wodzącego punktu
(x,y) i kąt ϕ jaki ten promień tworzy z osią odciętych.
Obrazem geometrycznym liczby zespolonej iyxz += może być też wektor
o początku w punkcie (0,0) i końcu w punkcie (x,y). Wtedy modułem liczby
zespolonej będzie długość wektora, a argumentem kąt, którego początkowym
ramieniem jest oś x, a końcowym ramieniem wektor z.

Wartością bezwzględną lub modułem liczby zespolonej iyxz += nazywamy liczbę

nieujemną 22 yxiyxz +=+= , zauważmy, że zzz ⋅=2

4. Postać trygonometryczna liczby zespolonej.

Argumentem liczby zespolonej 0≠+= iyxz nazywamy kąt ϕ taki, że
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Można więc liczbę zespoloną przedstawić w postaci zwanej trygonometryczną.
)argsinarg(cos)sin(cos zizzirz +=+= ϕϕ

Argument liczby z oznaczamy symbolem argz. Jeżeli ϕ jest jednym z argumentów
liczby z, to wszystkie liczby πϕ k2+ , gdzie k jest liczbą całkowitą, są też
argumentami liczby z. Innych argumentów liczba z nie posiada.
Argumentem głównym (argz) liczby 0≠z nazywamy ten z jej argumentów, który
znajduje się w przedziale >− ππ,(

Działania mnożenia, dzielenia i potęgowania na liczbach zespolonych w postaci
trygonometrycznej opisują wzory de Moivre’a.

Ilustracją geometryczną iloczynu 21 zz ⋅ liczb zespolonych 1z i 2z jest wektor

o długości równej iloczynowi długości wektorów 1z i 2z i o argumencie równym

sumie argumentów czynników1z i 2z . Oczywiście w przypadku n czynników moduł
iloczynu będzie iloczynem modułów czynników, a argument sumą argumentów
czynników. W szczególnym przypadku gdy czynniki są równe:

)sin(cos ϕϕ ninzz
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Pierwiastkowanie liczb zespolonych:
Jeżeli mamy potęgę az , gdzie z jest dowolną liczbą zespoloną różną od 0, zaś a liczbą
rzeczywistą to:

])2sin()2[cos()]sin(cos[ akiakzizz
aaa ⋅++⋅+=+= πϕπϕϕϕ

gdzie ,...2,1,0 ±±=k Zauważmy, że potęga występująca po prawej stronie wzoru ma
podstawę rzeczywistą dodatnią i wykładnik rzeczywisty.
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Obrazem geometrycznym pierwiastka algebraicznego stopnia n jest zbiór n wektorów
równej długości, które po zaczepieniu we wspólnym początku dzielą kat pełny na
n równych części. Jeden z tych wektorów otrzymujemy z wektora przedstawiającego

liczbę podpierwiastkową przez zmianę jego długości r na n r oraz kąta

kierunkowegoϕ na ϕ
n

1

5. Postać wykładnicza liczby zespolonej.

Potęgę xe o podstawie e i wykładniku iyxz += , należącym do ciała liczb
zespolonych, określamy w sposób następujący:

yiyeiy sincos +=
iyxz eee ⋅=

Powyższe definicje wprowadził Euler w roku 1743.

Równość yiyeiy sincos += , nosząca nazwę wzoru Euler’a umożliwia zapisanie
dowolnej liczby zespolonej )sin(cos ϕϕ iriyx +⋅=+ w tzw. postaci wykładniczej

ϕierz ⋅=
gdzie r jest modułem tej liczby,ϕ - jej argumentem.

Wzory, w których występują liczby zespolone w postaci trygonometrycznej, bardzo
prosto zapisuje się przy użyciu ich postaci wykładniczej, mianowicie:
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