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K¹cik matematyczny

�Pierwiastki kwadratowe z liczb ujemnych nie s¹ zerami, ani
nie s¹ ujemne, ani dodatnie. St¹d wynika, ¿e pierwiastki te nie
mog¹ znajdowaæ siê w�ród mo¿liwych liczb. W konsekwencji
s¹ to liczby niemo¿liwe. I tak dochodzimy do liczb na ogó³
zwanych urojonymi albo te¿ wyobra¿alnymi dlatego, ¿e ist-
niej¹ one tylko w wyobra�ni.�

L. Euler �Algebra�

��wiat urojony � piêkne schronienie dla boskiego ducha �
prawie pomost miêdzy istnieniem a nieistnieniem.�

G. W. Leibniz

Liczby zespolone, a w�ród nich liczby urojone � ach, jak to
brzmi tajemniczo. I natychmiast rodz¹ siê pytania: czym

one s¹? Sk¹d siê wziê³y? Jak¹ rolê odgrywaj¹ w naszym ¿yciu?
Liczby urojone pojawi³y siê z potrzeby i rodzi³y w g³o-

wach wielu matematyków przez wiele stuleci. Pocz¹tkowo wy-
wo³a³y ogromny niepokój, a nawet wzburzenie. Wielu je od-
rzuca³o i traktowa³o jako pozbawione sensu. Pomimo to
niektórzy po prostu je stosowali niezale¿nie od tego, dok¹d
prowadzi³y. I wówczas okazywa³o siê, ¿e otrzymane wyniki
wydawa³y siê poprawne.

Aby poj¹æ trudno�ci w akceptacji liczb zespolonych, nale-
¿y przyjrzeæ siê w³a�ciwo�ciom liczb rzeczywistych. Jak wia-
domo, liczby te ró¿ne od zera s¹ albo ujemne, albo dodatnie.
Ich arytmetykê tworz¹ ró¿ne regu³y. Tu jednak jest szczegól-
nie wa¿na jedna z nich, a mianowicie, ¿e iloczyn 2 liczb do-
datnich czy iloczyn 2 liczb ujemnych jest liczb¹ dodatni¹. Na
przyk³ad ³atwo mo¿na stwierdziæ, ¿e 2 · 4 = 8, jak równie¿
(�2) · (�4) = 8.

St¹d pojawia siê problem, gdy chcemy okre�liæ warto�æ pier-
wiastka kwadratowego z liczby ujemnej, np.      . Zgodnie
z jego definicj¹ nale¿a³oby podaæ tak¹ liczbê rzeczywist¹, która
pomno¿ona przez sam¹ siebie da³aby liczbê ujemn¹ � tu (�1).
No có¿, ale taka liczba nie istnieje. Dlatego pocz¹tkowo nie-
którzy z matematyków twierdzili, ¿e rozwa¿ania na ten temat
nale¿y odrzuciæ.

Jednak¿e problem ten nie znikn¹³ i pojawi³ siê w próbach
rozwi¹zania równania x2 + 1 = 0. Wówczas równanie to tak¿e
potraktowano jako pozbawione sensu. Ale sta³a siê rzecz dziw-
na. Od czasu do czasu matematycy dostrzegali, ¿e mogliby
skróciæ rozwa¿ania i otrzymaæ poprawne wyniki, gdyby w trak-

S¹ pewne pojêcia w matematyce, które maj¹ ciekaw¹ i burzliw¹ historiê. Do nich w³a-
�nie nale¿¹ liczby zespolone. Mo¿na je spotkaæ na przyk³ad na zajêciach z matematyki (i nie
tylko). Wówczas to podaje siê tylko pewne podstawowe fakty. S¹ one wynikiem uporz¹d-
kowanej ju¿ teorii, na któr¹ pracowali matematycy przez stulecia. Niestety, brak jest
ca³kowicie czasu na przedstawienie intryguj¹cej historii liczb zespolonych. A jest ona
niezwykle pouczaj¹ca. Pokazuje bowiem, jak to w pewnych momentach tworzenia teorii,
matematycy borykaj¹cy siê z zagadnieniami, których nie potrafi¹ rozstrzygn¹æ, musz¹
opu�ciæ �wiat, w którym dzia³ali do tej pory. Wiedz¹, ¿e je¿eli chc¹ i�æ dalej, musz¹ to zrobiæ.

Dlatego te¿ postanowi³am opowiedzieæ troszkê o liczbach zespolonych.

Liczby zespolone  � co to takiego?

cie pracy u¿ywali symbolu na        i gdyby traktowali go ja-
ko zwyk³¹ liczbê. No i tak zaczê³a siê historia liczb urojo-
nych.

Oczywi�cie nale¿y sobie u�wiadomiæ, ¿e w historycznym
rozwoju matematyki wszystkie te nowe odkrycia i uogólnie-
nia nie by³y w ¿adnym przypadku dzie³em jednej osoby.

Pocz¹tki historii liczb zespolonych okre�la siê na wiek szes-
nasty. Wówczas to dwaj matematycy w³oscy Tartaglia (1500�
1557) i G. Cardano (1501�1576) wykazali, ¿e pierwiastki rów-
nania stopnia trzeciego wyra¿aj¹ siê ogólnymi wzorami poprzez
wspó³czynniki tego równania. Osi¹gniêcie to przyczyni³o siê
do postawienia nowych zadañ. Okaza³o siê, ¿e podczas obli-
czeñ mog¹ pojawiæ siê pierwiastki kwadratowe z liczb ujem-
nych a w szczególno�ci      . Oczywi�cie nie jest to ¿adna
liczba rzeczywista. Poniewa¿ innych liczb poza rzeczywistymi
podówczas nie znano, powsta³ problem, czym jest wielko�æ
�        �. Czê�æ matematyków uwa¿a³a, ¿e rozwa¿anie �        �
nie ma ¿adnego sensu. Natomiast inni traktowali  tak, jak licz-
bê rzeczywist¹, okre�laj¹c odpowiednio dzia³ania. I tak na
przyk³ad Cordano okre�li³ je w nastêpuj¹cy sposób:

Inny matematyk w³oski R. Bombelli w swojej pracy z 1572 r.
zasugerowa³, ¿e czasowo mo¿na by zostawiæ pierwiastki kwa-
dratowe z liczb ujemnych jako �rodek po�rednicz¹cy pomiê-
dzy równaniem stopnia trzeciego i jego rozwi¹zaniami rze-
czywistymi.

W wieku siedemnastym Kartezjusz uzna³ pierwiastki z liczb
ujemnych za gorsze od samych liczb ujemnych. Nazwa³ je
liczbami urojonymi. Nazwa ta przyjê³a siê i po pewnym cza-
sie na oznaczenie pierwiastka kwadratowego z (�1) zaczêto
u¿ywaæ symbolu �i� (od s³owa ³aciñskiego imaginarius � uro-
jony). Nikt na pocz¹tku nie wiedzia³, dlaczego nowy symbol
�i� oka¿e siê tak u¿yteczny.

Przez dwa stulecia matematycy pos³ugiwali siê nim, nie
maj¹c dla niego uzasadnienia. Jeszcze na pocz¹tku XVIII w.
liczby zespolone by³y ci¹gle obywatelami II kategorii w ma-
tematyce. Jednak¿e wiek XVIII da³ wybitnego matematyka
Leonarda Eulera (1707�1783). Wniós³ on ogromny wk³ad
w rozwój liczb zespolonych i spowodowa³, ¿e sta³y siê one
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i o funkcjach zespolonych. Nale¿y wymieniæ tu jeszcze ogrom-
ny wk³ad dwóch matematyków: Cauchy�ego (1789�1857)
i W. R. Hamiltona (1805�1865). To koncepcja Hamiltona trak-
towania liczb zespolonych jako pary liczb rzeczywistych po-
mog³a stworzyæ aksjomatyczne podej�cie do algebry.

Wspó³cze�nie, a¿ do chwili obecnej ros³a i ro�nie ilo�æ prac
zwi¹zanych w pewien sposób tak z liczbami zespolonymi, jak
i funkcjami zespolonymi. Dlatego trudno by³oby wymieniæ
wszystkich autorów tych prac.

Niemniej, ju¿ ten fragment historii pokazuje, jak to w ma-
tematyce czêsto stajemy wobec kwestii istnienia i kwestii nie-
mo¿no�ci. Wymaga to stworzenia teorii, w my�l której czasa-
mi bezsensowny do tej pory zapis zaczyna okre�laæ dobrze
zdefiniowany obiekt. Nale¿y tylko pamiêtaæ, ¿e definiuj¹c
nowe byty nie mo¿na naraziæ na niebezpieczeñstwo ju¿ ist-
niej¹cych i nie mo¿na zaprzeczaæ ju¿ ustalonym wynikom.

W matematyce �rewolucji� dokonuje siê, nie burz¹c sta-
rych �wiatów. Te nowe �wiaty wch³aniaj¹ poprzednie lub ist-
niej¹ obok nich. To piêkny przyk³ad wspó³istnienia przodków
i nowo narodzonych.

Jest jeszcze jeden ciekawy fakt zwi¹zany z liczbami zespo-
lonymi. Zanim powsta³a ich gruntowna teoria, fizycy stwier-
dzili, ¿e s¹ one u¿yteczne przy opisywaniu ró¿nych zjawisk
fizycznych. Zaczê³y one wiêc wchodziæ do równañ elektro-
statyki, hydromechaniki, a nawet do równañ mechaniki kwan-
towej. Zatem ich u¿yteczno�æ jest równie¿ istotnym powo-
dem, aby o nich mówiæ.

Oczywi�cie na pierwszy rzut oka wydaje siê bardzo dziw-
ne, ¿e pierwiastek kwadratowy z minus jedno�ci � co�, czego
nikt nigdy nie widzia³ i co wydaje siê z natury niemo¿liwe,
okaza³ siê u¿yteczny przy rozwi¹zywaniu takich zagadnieñ,
jak konstrukcja dynama, silnika elektrycznego czy o�wietle-
nia elektrycznego.

Ale có¿, je¿eli jaki� fakt robi na nas wra¿enie dziwnego,
oznacza to, ¿e byæ mo¿e patrzymy z niew³a�ciwego punktu.
Wobec tego je¿eli �i� wydaje nam siê dziwne, to dlatego, ¿e
my�limy o �i� jako o zwyk³ej liczbie. Faktycznie �i� jest ope-
racj¹ polegaj¹c¹ na obrocie o 90°. Poniewa¿ ka¿dy generator
pr¹du zmiennego zawiera obracaj¹ce siê czê�ci, które w ci¹gu
ka¿dej minuty obracaj¹ siê o wiele k¹tów prostych, a wiêc
wielokrotnie stosuje siê do nich operacja �i�. Innym tak¿e
wa¿nym faktem jest to, ¿e je¿eli jakie� rozwa¿ania na gruncie
technicznym doprowadzaj¹ do wyk³adników �urojonych�, to
mamy do czynienia z drganiami (ach, ten wzór Eulera).

Oczywi�cie in¿ynierowie musz¹ znaæ tylko najbardziej ele-
mentarne wyniki dotycz¹ce liczb zespolonych. Bardziej za-
awansowane fakty interesuj¹ przede wszystkim matematyków
zawodowych. Znajduj¹ oni i udoskonalaj¹ nowe metody, z któ-
rych � gdy ju¿ s¹ definitywnie opracowane � mog¹ korzystaæ
praktycy.

Koñcz¹c moj¹ opowie�æ, mam cich¹ nadziejê, ¿e uda³o mi
siê chocia¿ zwróciæ uwagê na istnienie liczb zespolonych.
Mo¿na jak zwykle stwierdziæ, ¿e je�liby ich nie by³o, to szyb-
ko nale¿a³oby je utworzyæ.

Proszê tylko nie próbowaæ mieæ na koncie w banku

 z³otych, bo s¹ to niestety pieni¹dze urojone.

Krystyna Nowicka
Studium Nauczania Matematyki

narzêdziem pracy matematyka. W sposób naturalny u¿ywa³
symbolu            . Pozwoli³o to zapisaæ liczbê zespolon¹ jako
z = a + bi, gdzie a, b s¹ liczbami rzeczywistymi.

Poniewa¿ zarówno a, jak i b mog¹ byæ równe zeru, to
w zakres szeroko rozumianych notacji liczb zespolonych
wchodz¹ tzw. liczby czysto urojone, takie jak i = 0 + 1· i,  oraz
dowolne liczby rzeczywiste, takie jak np. 5 = 5 + 0 · i. W tym
sensie liczby zespolone zawieraj¹ liczby rzeczywiste.

L. Euler nie ograniczy³ siê tylko do utrwalenia notacji
          , ale rozwin¹³ tzw. postaæ trygonometryczn¹ liczby
zespolonej. Znany jest tzw. wzór Eulera:

Z niego za� wynika inny wzór (obecnie uwa¿any za jeden
z najpiêkniejszych wzorów, obok znanego wzoru Einsteina
E=mc2). Jest nim:

£¹czy on najwa¿niejsze sta³e matematyki, tj. 0, 1, πππππ, e
oraz �i� (prawdziwa parada gwiazd). Krótko mówi¹c, Euler
wykaza³, ¿e sinusy i cosinusy s¹ zamaskowanymi funkcjami
wyk³adniczymi. To za� mia³o odegraæ w przysz³o�ci wa¿n¹
rolê praktyczn¹.

Jeszcze dziwniejsze sta³o siê wyliczenie przez Eulera      czyli
urojonej potêgi liczby urojonej. Okaza³o siê, ¿e  . Jak
widaæ, jest to liczba rzeczywista. Ilo�æ wyników, jakie uzy-
ska³ Euler, daje mu szczególne miejsce w historii liczb zespo-
lonych.

Postaæ trygonometryczn¹ liczby zespolonej, jakiej u¿ywa³
Euler, po raz pierwszy poda³ J. Wallis (1616�1703). Mo¿na j¹
tak¿e znale�æ w pracach A. de Moivre�a (1667�1754) � mate-
matyka angielskiego. Nale¿a³oby tak¿e wspomnieæ, ¿e posta-
ci¹ trygonometryczn¹ liczb urojonych zajmowa³ siê gdañski
nauczyciel matematyki Henryk Külm (1690�1769). Wyniki
otrzymane przez niego by³y wysoko oceniane przez L. Eulera
(fakt ten znany jest z listownego kontaktu miêdzy nimi).

Idea, aby liczbê zespolon¹ traktowaæ jako punkt na p³asz-
czy�nie, pojawi³a siê w 1797 r. w pracy norweskiego mierni-
czego i kartografa C. Wessela (1745�1818). Zamiarem We-
ssela by³o stworzenie aparatu s³u¿¹cego do rozwi¹zywania
zadañ geodezyjnych. W tym celu opracowa³ dok³adny rachu-
nek wektorowy na p³aszczy�nie, bêd¹cy jednocze�nie mode-
lem geometrycznym algebry liczb zespolonych. Ugruntowa-
³o to zarówno liczby zespolone, jak i dzia³ania na nich. Ta
geometryczna definicja doprowadzi³a do okre�lenia systemu
liczbowego, w którym istnieje pierwiastek kwadratowy z (�1)
i spe³nione s¹ zwyk³e prawa arytmetyki. Niezwykle wa¿nym
faktem sta³o siê równie¿ to, ¿e mno¿enie liczby zespolonej
przez �i� powoduje obrót o 90° wokó³ pocz¹tku uk³adu 0.

P³aszczyznê zespolon¹ w teorii liczb zespolonych utrwali³
genialny matematyk C. F. Gauss (1777�1855). Obecnie, oma-
wiaj¹c ich interpretacjê geometryczn¹, mówi siê o p³aszczy�-
nie Gaussa. Niezwykle wa¿nym wynikiem, uzyskanym tak¿e
przez Gaussa, jest �Podstawowe Twierdzenie Algebry�. Wi¹-
¿e ono liczby zespolone z rozwi¹zaniami równañ wielomia-
nowych. Fakt ten nada³ im szczególny status w matematyce.

Wiek XIX w liczbach zespolonych, to prace wielu wybit-
nych matematyków, a w�ród nich C. Weierstrassa (1815�1897)
i F. B. Riemanna (1826�1866). Ca³y wiek XIX przyniós³
ogromny rozwój wiedzy tak o liczbach zespolonych, jak
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