Πανεπιστημιακες Παραδοσεις

Τ.ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Μια εισvαγωγή σvτους μιγαδικούς αριθμούς
Στη Στήλη του Μαθητή, του περιοδικού ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ένα κορίτσvι
είχε γράψει: 1

Είναι βέβαιο πως κάθε τι το οποίο δεν είναι δυνατό να παραγοντοποιηθεί σvύμφωνα με τις ως τώρα γνώσvεις μας,
είναι αδύνατο να παραγοντοποιηθεί (...) σv' ένα άλλο σvύνολο αριθμών; To άθροισvμα δύο τετραγώνων νομίζω ότι
παραγοντοποιείται χρησvιμοποιώντας την προσvθαφαίρεσvη του κατάλληλου όρου, δηλ.
α2 + β 2 = α2 + β 2 − 2αβ + 2αβ
= (α + β)2 − 2αβ
p
= (α + β)2 − ( 2αβ)2
p
p
= (α + β + 2αβ)(α + β − 2αβ). 
Οπως προβλέπει σvτο γράμμα της η ίδια η μαθήτρια, η παραγοντοποίησvη που προτείνει δεν μπορεί πάντα να πραγματοποιηθεί σvτο σvύνολο R των πραγματικών αριθμών. Γιατί αν οι α, β είναι ετερόσvημοι, το γινόμενό τους αβ είναι
αρνητικό, και σvτο R δεν υπάρχει τετραγωνική ρίζα αρνητικού αριθμού.
Χρειαζόμασvτε, λοιπόν, ένα νέο σvύνολο αριθμών, ευρύτερο απο το R. Καλό θα ήταν οι νέοι αυτοί αριθμοί να
έχουν την ίδια αλγεβρική σvυμπεριφορά με τους πραγματικούς αριθμούς, όσvο είναι αυτό δυνατό,και επιπλέον θέλουμε
να υπάρχει πάντα σv' αυτό το σvύνολο αριθμών η τετραγωνική ρίζα, δηλ. να έχει πάντα λύσvη η εξίσvωσvη
x2 = c.
Ας αναλύσvουμε κάπως τις απαιτήσvεις μας.Ας θέσvουμε πρώτα σvτην παραπάνω εξίσvωσvη όπου c το -1, και ας δεχτούμε
οτι υπάρχει ένας "φαντασvτικός αριθμός " i (μία φαντασvτική μονάδα) με την ιδιότητα
i2 = −1.
Τότε θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι, άπειροι τέτοιοι "φαντασvτικοί αριθμοί" της μορφής
βi (β∈ R)
καθώς και άπειρα "αθροίσvματα" τέτοιων "φαντασvτικών" με πραγματικούς, που θα έχουν τη γενική μορφή ενός
"μιγαδικού αριθμού"
α + βi (α, β∈ R).
Τους πραγματικούς αριθμούς a, και β θα τους λέμε τότε αντίσvτοιχα, πραγματικό μέρος και φαντασvτικό μέρος
του μιγαδικού α + βi. Για την πρόσvθεσvη και τον πολλαπλασvιασvμό δυο οποιωνδήποτε μιγαδικών αριθμών θα θέλαμε
να ισvχύουν οι ιδιότητες(ή οι κανόνες)που ισvχύουν σvτους πραγματικούς αριθμούς. Με την απαίτησvη να ισvχύουν η
αντιμεταθετική και η προσvεταιρισvτική ιδιότητα για την πρόσvθεσvη και τον πολλαπλασvιασvμό καθώς και η επιμερισvτική
για τον πολλαπλασvιασvμό ως προς την πρόσvθεσvη μπορούμε να βρούμε ποιά οφείλουν να είναι το άθροισvμα και το
γινόμενο δύο μιγαδικών αριθμών α + βi και γ + δi. Πραγματικά,οφείλουμε να έχουμε:
(α + βi) + (γ + δi) = (α + γ) + (βi + δi) =
= (α + γ) + (β + δ)i
1

Ιουλιανή Βρούτσvη, από το Ράλλειο Γυμνάσvιο Πειραιά, σvε γράμμα της για τη Στήλη του Μαθητή, δημοσvιευμένο σvτον ΕΥΚΛΕΙΔΗ
Α', τεύχος 4 της χρονιάς 1984-85.
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και
(α + βi) · (γ + δi) = αγ + βγi + αδi + βi · δi =
αγ + (βγ + αδ)i + βδi2

Απαιτώντας ακόμα, όπως είπαμε πιο πάνω, να είναι i2 = −1, καταλήγουμε σvτα εξαγόμενα
(α + βi) + (γ + δi) = (α + γ) + (β + δ)i

(1)

(α + βi) · (γ + δi) = (αγ − βδ) + (βγ + αδ)i

(2)

και

Αν δεχτούμε ότι ισvχύουν οι ισvότητες (1)και (2) ώς "κανόνες" ή και ως ορισvμοί των πράξεων της πρόσvθεσvης και
του πολλαπλασvιασvμού, τότε μπορούμε εύκολα και τυπικά (φορμαλισvτικά) να αποδείξουμε ότι για τις πράξεις της
πρόσvθεσvης και του πολλαπλασvιασvμού σvτους μιγαδικούς ισvχύουν όλες οι ιδιότητες που ξέρουμε ότι ισvχύουν σvτους
πραγματικούς αριθμούς: η προσvεταιρισvτική η αντιμεταθετική η ύπαρξη ουδετέρου σvτοιχείου για κάθε μία πράξη, η
επιμερισvτικη ιδιότητα του πολλαπλασvιασvμού ως προς την πρόσvθεσvη. Μπορούμε ακόμα να αποδείξουμε την ύπαρξη
αντιθέτων και αντισvτρόφων σvτοιχείων,δείχνοντας έτσvι ότι οι μιγαδικοί αριθμοί αποτελούν σvώμα.
Πραγματικά τα ουδέτερα σvτοιχεία για την πρόσvθεσvη και τον πολλαπλασvιασvμό θα είναι,αντίσvτοιχα, οι μιγαδικοί
αριθμοί
0 + 0i
και
1 + 0i
Αντίθετος του α+βi θα είναι(οπως μπορεί να αποδειχθεί εύκολα) ο (−α)+(−βi). Ας βρούμε, ακόμα, τον αντίσvτροφο
ενός μιγαδικού (α + βi) 6= 0 + 0i. O αντίσvτροφός του, αν υπάρχει, θα είναι ένας μιγαδικός αριθμός x + yi τέτοιος
ώσvτε
(α + βi) · (x + yi) = 1 + 0i
Η ισvότητα αυτή, χάρη σvτην (2), γράφεται

(αx − βy) + (βx + αy)i = 1 + 0i
Εξισvώνοντας τα πραγματικά και τα φαντασvτικά μέρη σvτην παραπάνω ισvότητα, καταλήγουμε σvε ένα γραμμικό σvύσvτημα

2 εξισvώσvεων με 2 αγνώσvτους:

(
αx − βy
βx + αy

=1
=0

όπου η ορίζουσvα των σvυντελεσvτών είναι ίσvη με
α2 + β 2 6= 0
διότι (α + βi) 6= 0 + 0i. Επομένως το σvύσvτημα θα έχει μία και μοναδική λύσvη, την:
x=

a2

a2
+ β2

y=

−β
+ β2

α2

δηλαδή ο αντίσvτροφος του α + βi θα είναι ο
a2
−β
1
= 2
+ 2
i
2
α + βi
a +β
α + β2
΄Ολα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά μπορεί κανείς να αναρωτηθεί: Πώς ξέρουμε ότι ένα τέτοιο σvύνολο όπως οι
"μιγαδικοί αριθμοί", με τις πράξεις που υποθέσvαμε ότι ορίζονται όπως παραπάνω με τις ισvότητες (1) και (2), υπάρχει
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σvτα Μαθηματικά; Γιατί, για να υπάρχει σvτα Μαθηματικά ένα σvύνολο οντοτήτων, θα πρέπει αυτές οι οντότητες να
ορίζονται σvαφώς και να εξηγούνται σvε σvχέσvη με τις προϋπάρχουσvες οντότητες και μόνο με αυτές. Ετσvι, λ.χ δεν είναι
καθόλου σvαφές, σvτην προκειμένη περιπτωσvη, τι σvημαίνει το σvύμβολο "+" σvτην παράσvτασvη "α + βi". Πώς μπορούμε
να "προσvθέσvουμε" έναν πραγματικό με έναν "φαντασvτικό" αριθμό, αφού δεν ξέρουμε τι σvημαίνει ο "φαντασvτικός
αριθμός" βi και ούτε ακόμα και το ίδιο το "i";
Μία λύσvη του προβλήματος είναι να βρεί κανείς ένα ερμηνευτικό μοντέλο2 ,που να αναπαρισvτάνει τους μιγαδικούς
αριθμούς μέσvα σvτα προϋπάρχοντα Μαθηματικά, και σvτο μοντέλο αυτό να αναπαρασvτήσvει και τις πράξεις μεταξύ
των "μιγαδικών", με σvυμπεριφορά ανάλογη με αυτή των ισvοτήτων (1) και (2). Είναι σvχετικά εύκολο να βρούμε
μια τέτοια αναπαράσvτασvη για την πρόσvθεσvη που να υπακούει σvτον κανόνα (1), αν φαντασvτούμε τους "μιγαδικούς
αριθμούς"ως διανύσvματα σvτο επίπεδο, με κοινή αρχή την αρχή την αρχή του σvυσvτήματος σvυντεταγμένων: η πρώτη
σvυντεταγμένη, α ,ενός τέτοιου διανύσvματος (α, β) θα παρισvτάνει το "πραγματικό" μέρος και η δεύτερη β , το "φαντασvτικό" μέρος του "μιγαδικού" α + βi. Και αν μας δοθούν δύο "μιγαδικοί" α + βi και γ + δi , το άθροισvμά
τους
(α + γ) + (β + δ)i
θα αναπαρίσvταται με το διάνυσvμα με σvυντεταγμένες
(α + γ, β + δ)
που ανήκει, όπως και τα (α, β) και (γ, δ), σvτο καρτεσvιανό γινόμενο R×R=R2 . Αναπαρισvτώντας μάλισvτα και την
"φαντασvτική μονάδα" i με το διάνυσvμα (0, 1), θα δώσvουμε, επί τέλους, ένα νόημα σvτο "μιγαδικό αριθμό" α + βi:
αυτός θα αναπαρίσvταται απο το διανυσvματικό άθροισvμα
(α, 0) + (0, β) = α(1, 0) + β(0, 1)
όπως φαίνεται σvτο Σχ.1α (σvτο Σχ.1β φαίνεται και η αναπαράσvτασvη του αθροίσvματος δύο μιγαδικών αριθμών α + βi
και γ +pδi . Στο Σχ.1α βλέπουμε ακόμα ότι το μήκος του διανύσvματος (α, β) είναι (από το Πυθαγόρειο θεώρημα),
ίσvο με α2 + β 2 . Αυτό το μήκος, που φυσvικά είναι πάντα ≥ 0, είναι λογικό να το ονομάσvουμε "μέτρο του μιγαδικού
αριθμού" α + βi και να το σvυμβολίσvουμε με
p
| α + βi |= α2 + β 2

Στο Σχ.1β μπορούμε τώρα να διαπισvτώσvουμε ότι, για το μέτρο των "μιγαδικών" αριθμών ισvχύει η γνωσvτή μας
ιδιότητα της απόλυτης τιμής πραγματικών αριθμών
| (α + βi) + (γ + δi) |≤| α + βi | + | γ + δi |

που εκφράζει, απλώς, ότι το μήκος της διαγωνίου του παραλληλογράμμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο απο το
άθροισvμα των μηκών των δύο μη παράλληλων πλευρών του. Δίκαια,λοιπόν, η ιδιότητα αυτή έχει ονομασvτεί τριγωνική
ανισvότητα, γιατί γίνεται φανερή σvτο επίπεδο μέσvω ενός παραλληλογράμμου ή ενός τριγώνου (ενώ σvτην ευθεία των
πραγματικών αριθμών κάτι τέτοιο δεν φαίνεται καθόλου).
Το δύσvκολο βήμα ήταν να αναπαρασvταθεί γεωμετρικά (και με βάσvη αυτή την αναπαράσvτασvη να ορισvτεί με σvαφή
τρόπο) το γινόμενο δύο μιγαδικών αριθμών. Το βήμα αυτό το έκανε πρώτος ένας "άσvημος" γεωδαίτης από την
Νορβηγία, ο Caspar Wessel. Πρίν τελειώσvει ο 18ος αιώνας ο Wessel δημοσvίευσvε μια εργασvία σvτη Δανία με τίτλο "Επί
της Αναλυτικής Αναπαράσvτασvης της Διεύθυνσvης"όπου έγραφε τα εξής3 :
2
T.Patronis & D.Spanos,"Exemplarity in Mathemati s Edu ation:from a Romanti ist Viewpoint to a Modern Hermeneuti al
One". S ien e & Edu ation,Vol.15,No1,2013.
3
Caspar Wessel(1799),σvτο:H.Midoni h(ed)The Treasury of Mathemati s,Penguin Books,1965,σvελ.326.
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σvχημα 1α

σvχημα1β

Figure 1: Στο Σχήμα 1.α αναπαρίσvταται ένας μιγαδικός αριθμός και το μέτρο του. Στο Σχήμα 1.β αναπαρίσvταται το
άθροισvμα δύο μιγαδικών.
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Θα είναι δυνατό, σvε κάθε περίπτωσvη, να σvχηματίσvουμε το γινόμενο δύο ευθειών γραμμών [σvήμερα θα
λέγαμε:"προσvανατολισvμένων ευθυγράμμων τμημάτων℄ από έναν από τους παράγοντες του, κατά τον ίδιο τρόπο που
ο άλλος παράγοντας σvχηματίζεται απο την θετική γραμμή [" θετικά προσvανατολισvμένο ευθύγραμμο τμήμα" ℄ που
έχουμε λάβει ως ίσvη με τη μονάδα. Δηλαδή: πρώτα οι δύο παράγοντες θα έχουν τέτοια διεύθυνσvη ώσvτε και οι δύο
να τοποθετούνται σvτο ίδιο επίπεδο με την θετική μονάδα.
Δεύτερο, όσvο αφορά το μήκος, το γινόμενο θα είναι [θα έχει λόγο℄ προς τον έναν παράγοντα όπως ο άλλος παράγοντας είναι [έχει λόγο προς℄ τη μονάδα. Και τέλος, αν πάρουμε τη θετική μονάδα, τους δύο παράγοντες και το γινόμενό τους με κοινή αρχή, το γινόμενο θα έχει διεύθυνσvη, σvτο ίδιο επίπεδο με τους παράγοντες και την μονάδα, τέτοια
που να αποκλίνει από τον ένα παράγοντα τόσvες μοίρες, όσvες αποκλίνει ο άλλος παράγοντας από τη μονάδα [επομένως
με σvυνολική απόκλισvη από τη μονάδα το άθροισvμα των δύο αποκλίσvεων℄.
Στο Σχ.2α,β απεικονίζονται όσvα λέει παραπάνω ο Wessel . Οι μη μηδενικοί μιγαδικοί αριθμοί z = a + βi και
w = γ + δi αναπαρίσvτανται ως τα διανύσvματα (α.β) και (γ, δ), με σvυντεταγμένες,αντίσvτοιχα, τους πραγματικούς
αριθμούς
α = r · συνϕ
όπου
r=

p

α2 + β 2

β = s · ηµω

και

s=

και

p

γ 2 + δ2 .

Τα μέτρα r και s, μαζί με τις γωνίες (τα "ορίσvματα" όπως σvυνηθίζεται να λέγονται) ω και ϕ
αντίσvτοιχα, χαρακτηρίζουν τους z και w .΄Ετσvι θα μπορούσvαμε να γράψουμε, σvε μορφή "πολικών σvυντεταγμένων",
z = (r, ϕ)

και

w = (s, ω)

όπου, για να είναι μοναδική η αναπαράσvτασvη , δεχόμασvτε οτι οι γωνίες ϕ και ω βρίσvκονται σvτο διάσvτημα [0, 2π) και
διαγράφονται κατά την θετική φορά.Το γινόμενο z · w ορίζεται σvύμφωνα με όσvα λέει ο Wessel σvτο πιο πάνω
απόσvπασvμα, ως ο μιγαδικός που έχει μέτρο το γινόμενο των μέτρων των z και w δηλαδή τον θετικό πραγματικό
αριθμό
| z · w |=| z | · | w |= s · r

και όρισvμα το άθροισvμα των γωνιών ϕ και ω modulo 2π 4 ,δηλαδή το μοναδικό τόξο του διασvτήματος [0, 2π) που
το τελικό άκρο του σvυμπίπτει, πάνω σvτο μοναδιαίο κύκλο, με το τελικό άκρο του τόξου ϕ + ω .

Είναι όμως, το γινόμενο z · w που ορίζεται όπως παραπάνω, το ίδιο με το γινόμενο που προβλεπόταν απο την αρχή
του μαθήματος; Με άλλα λόγια ο μιγαδικός με πολικές σvυντεταγμένες
(r · s, ϕ + ω)
όπου το άθροισvμα ϕ + ω σvυμπίπτει με τον μιγαδικό
(αγ − βδ, βγ + αδ)
σvε καρτεσvιανές σvυντεταγμένες; Αντικαθισvτώντας τα α, β, γ, δ με r · συνϕ, r · ηµϕ, s · συνω, s · ηµω αντίσvτοιχα
έχουμε
αγ − βδ = rs · συν(ϕ + ω)
και
4

βγ + αδ = rs · ηµ(ϕ + ω)
Η έκφρασvη αυτή,κατά αναλογία με την Αριθμητική modulo m,χρησvιμεύει για την περίπτωσvη που το άθροισvμα ϕ + ω ξεπερνάει το

2π
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Σχημα 2α

Σχημα 2β

Figure 2: Στα Σχήματα 2.α , 2.β βλέπουμε δύο περιπτώσvεις για το γινόμενο μιγαδικών
Επομένως το μέτρο του (αγ − βδ, βγ + αδ) είναι r · s και το όρισvμά του είναι ϕ + ω(mod2π), όπως πραγματικά θα
θέλαμε να ειναι!
Βλέποντας, τώρα πλέον τους μιγαδικούς αριθμούς με τα μάτια ενός μαθηματικού του καιρού μας,μπορούμε να
τους δώσvουμε ένα καινούργιο νόημα, ορίζοντάς τους ως ένα σvώμα C=(R × R, +, ·) πάνω σvτο καρτεσvιανό γινόμενο
R × R,με πράξεις τις (+),(·) όπως τις ορίσvαμε πιο πάνω για ζεύγη πραγματικών αριθμών. Είναι σvημαντικό, όμως,
να παρατηρήσvουμε εδώ ότι η δομή των πραγματικών αριθμών, με την σvυνηθισvμένη πρόσvθεσvη και το σvυνηθισvμένο
πολλαπλασvιασvμό, αντισvτοιχίζεται ισvόμορφα μέσvα σvτην δομή C . Αυτό γίνεται με την βοήθεια της προφανούς αντισvτοιχίας ένα-ένα
x → (x, 0)
Γιατί είναι φανερό ότι
x1 + x2 → (x1 , 0) + (x2 , 0)
και
x1 · x2 → (x1 , 0) · (x2 , 0)

Xάρη σv'αυτή την παρατήρησvη,μπορούμε (κάνοντας μια μικρή "κατάχρησvη"σvτο σvυμβολισvμό) να ταυτίζουμε το ζεύγος
(x, y) ∈ R × R με τον μιγαδικό αριθμό x + yi (όπως τον προτοεμφανίσvαμε),επειδή είναι
(x, 0) + (y, 0) i = (x, 0) + (y, 0) (0, 1) = (x, 0) + (0, y) = (x, y) .
Επανερχόμενοι σvτο πρόβλημα της παραγοντοποίησvης, από το οποίο ξεκινήσvαμε με το γράμμα της μαθήτριας, παρατη
ρούμε ότι σvτο σvύνολο των πολυωνύμων μιας μεταβλητής,με σvυντελεσvτές πραγματικούς ή μιγαδικούς, η ανάλυσvη σvε
γινόμενο παραγόντων με μικρότερο βαθμό εξαρτάται απο το σvύνολο των αριθμών σvτο οποίο αναφερόμασvτε.Αν εννοούμε την ανάλυσvη σvτο σvύνολο(ή καλύτερα σvτο σvώμα) C των μιγαδικών, τότε, σvύμφωνα με το Θεμελιώδες Θεώρημα
της ΄Αλγεβρας (που η απόδειξή του ξεφεύγει απο το πλαίσvιο τούτου του βιβλίου) κάθε πολυώνυμο αναλύεται σvε πλήθος
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παραγόντων τόσvων όσvο είναι ο βαθμός του.
Για παράδειγμα,το πολυώνυμο P (x) = x3 − 1 αναλύεται ως εξής σvτο σvώμα C:


 2
1
1
1
1
3
2
2
2
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Ασvκήσvεις

1. Να αναλύσvετε το πολυώνυμο

Q(x) = x4 − 1,

σvε γινόμενο ανάγωγων πολυωνύμων, πρώτα σvτο σvώμα των πραγματικών αριθμών και ύσvτερα σvτο σvώμα των
μιγαδικών αριθμών. Να απεικονίσvετε τις ρίζες του Q(x) σvε κύκλο με κέντρο το (0, 0) και ακτίνα την μονάδα.

2. Να βρείτε μια ένα προς ένα αντισvτοιχία, ανάμεσvα σvτο σvύνολο των μιγαδικών ριζών του πολυωνύμου
P (x) = xp − 1
όπου p πρώτος ≥ 3, και σvτο σvύνολο των κλάσvεων ισvοϋπολοίπων ακεραίων modulo p, έτσvι ώσvτε σvτο γινόμενο
των μιγαδικών να αντισvτοιχεί το άθροισvμα των κλάσvεων ισvοϋπολοίπων. Σε ποιές κλάσvεις modulo p αντισvτοιχούν οι "φαντασvτικές ρίζες" του Q(x);
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