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Kā matemātikā rodas jauni skaitļu veidi?
Naturālie skaitļi: 1, 2, 3, 4, ... Pirms 20 000 gadu? Kārtas skaitļi
un daudzuma skaitļi (kurā vecumā tos sākam saprast?).
Vēsture: https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_number
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Racionālie skaitļi: daļskaitļi. Vienādojums 3x=1 veseliem 
skaitļiem ir “absurds”. 

Bet ja esam akceptējuši 1/3, tad ir jāakceptē arī 2/3, 3/3, 4/3 utt.

Un jāapgūst darbības ar šādiem skaitļiem: (2/3)/6=1/9 utml. 

To prata Ēģiptē ap 4000 g.p.m.ē., Grieķijā – ap 6.gs.p.m.ē.  
Vēsture https://en.wikipedia.org/wiki/Fraction_(mathematics)#History

Nulle: kā cipars –  Babilonijā – ap 700.g.p.m.ē. (vēlāk, arābiem, 
piemēram, 2023). Eiropā – ap 525.g.m.ē. – arī kā skaitlis (nulles 
daudzums). Romiešu skaitīšanas sistēmā nulles nebija, 
piemēram, MMXXIII.
Sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_number.

Negatīvie skaitļi: vienādojums x+3=2 pozitīviem skaitļiem ir 
“absurds”.

Bet radās rēķini ar parādiem: 100–300 = –200; –200+500=300.

Tos prata Ķīnā ap 200.g.p.m.ē., Eiropā – ap 1200.g.m.ē. Un 
Eiropā vēl ilgi pēc tam negatīvos sauca par “absurdajiem 
skaitļiem”.
Vēsture: https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_number#History

Iracionālie skaitļi: 5.gs.p.m.ē. Grieķijā (Pitagora skolā) atklāja, 
ka kvadrāta diagonāles attiecība pret malu nav – kā mēs šodien 
sakām – racionāls skaitlis ( √2 ). Eidoksa attiecību teorija.

Ja mums ir tikai racionāli skaitļi, tad vienādojums x2=2 ir 

“absurds”.  Tikai ap 9.-10.gs.m.ē. iracionālās attiecības sāka 
atzīt par tādiem pat skaitļiem kā racionālie (Eiropā tos sauca par 
“kurlajiem” skaitļiem).
Vēsture: https://en.wikipedia.org/wiki/Irrational_number, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hippasus

Kompleksie skaitļi: Itālijā – 16.gs. 
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Reāliem skaitļiem vienādojums: x 2+ 1=0 ir “absurds”.

Vēsture: https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number#History

Kompleksie skaitļi kvantu mehānikā
Šrēdingera vienādojums viļņu funkcijai Ψ(r) :

https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger_equation (kapa piemineklis)

Daļiņas atrašanās varbūtība telpas apgabalā D laika momentā t, protams, ir reāls 

skaitlis, ko aprēķina šādi: ∫
D

|ψ(r , t )|2 d r , kur ψ (r , t) ir  t.s. viļņu funkcija 

( r ir telpas punkta vektors, t – laiks). Tās vērtības ir kompleksi skaitļi

ψ(r , t)=ψ1(r , t )+i ψ2(r , t ) (t.s. varbūtību amplitūdas). Šrēdingera 

vienādojums ir diferenciāl-vienādojums, kas regulē viļņu funkcijas uzvedību:

i ℏ ∂2ψ
∂2 t

=Ĥ (ψ ) .

Tikai caur šo vienādojumu izdodas aprēķināt daļiņu atrašanās vietu varbūtības. 

Sk, arī https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function#Hydrogen_atom (ūdeņraža 
atoma attēli, elektrona atrašanās vietu varbūtības...)

Fiziķa skats
Zinām, ka ir kvadrātvienādojumi, ko nevar atrisināt reālajos skaitļos. Piemēram, 
vienādojumu

x 2+ 1=0

nevar atrisināt, jo x2 nekad nav negatīvs skaitlis.

Mēģinot risināt, iznāk, ka ir jāizvelk kvadrātsakne no negatīva skaitļa:

x=√−1 ,

kas “nav iespējams”. 

Bet mēs varam iedomāties, ka mums ir kāds agrāk nebijis, 
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mistisks "skaitlis" i, kura kvadrāts ir –1:

i2=−1 ;

i=√−1
[Kāpēc i? No vārda imaginaire, imagined  – iedomāts, nereāls.]

Tad vienādojumu  x2+1=0 varam viegli atrisināt: x=i. 

Starp citu, derēs arī x=−i, jo (−i)(−i)= i2 =−1.

Tātad:

√−1=±i .

Ja jau esam fiziķi, tad sāksim uzreiz operēt ar "skaitli" i kā ar 
parastu skaitli (it kā i vietā būtu x).

i+i=2 i ;1+i ;1−i;(1+i)+(1−i)=2 ;

(1+i)+i=1+2 i ,(3+2 i)+(1+3 i)=4+5 i .

Vispārīgajā gadījumā:

(a+bi)+(x+ yi)=(a+ x)+(b+ y)i ;

(a+ bi)– (x+ yi)=(a – x)+ (b – y)i .

Jau interesantāka sanāk reizināšana:

(3+ 2i)(5+ 7i)=3⋅5+ 2i⋅5+ 3⋅7i+ 2i⋅7i =

 = 15+ 31i+ 14 i2=15+ 31i+ 14(−1)=1+ 31i ;



(2 i)2=4 i2=−4 ;

(3+5 i)2=32+2⋅3⋅5 i+(5 i)2 =
9+30 i−25=−16+30 i

.

Vispārīgajā gadījumā:

(a+bi)(x+ yi)=(ax− by)+(ay+bx)i ;

(a+bi)2=a2 – b2+(2 ab) i . 

Šīs formulas gan nav vērts mācīties no galvas, konkrētos skaitļus vieglāk ir katru 
reizi sareizināt no jauna.

Vēl interesantāk, atceramies, ka (x+ y)(x− y)=x2− y2 , 

tātad:

(3+2 i)(3− 2 i)=32−(2 i)2=9−(−4)=13.

Skaitļus 3+2i, 3−2i sauc par kompleksi 
saistītiem.

(a+ bi)(a −bi)=a2 −(bi)2=a2+ b2  .

Tātad skaitļa reizinājums ar tā kompleksi saistīto
skaitli vienmēr ir reāls skaitlis.

Izmantojot šo īpašību, kompleksos skaitļus varam iemācīties 
dalīt.

[Ideja (paldies prof. Jurim Smotrovam) ir līdzīga skolā iemācītajam paņēmienam, 
kā atbrīvoties no iracionalitātēm izteiksmes saucējā, piemēram:

1
5+ 3√2

= 5−3√2
(5+ 3√2)(5−3√2)

= 5−3√2

52−(3√2)
2
=5

7
−3

7
√2  .]



Dalot kompleksos skaitļus, rīkojamies līdzīgi.

Piemēram, izdalīsim
5+7 i
3+2 i

. Ņemam saucēja kompleksi 

saistīto skaitli 3−2 i un pareizinām ar to gan saucēju, gan 
skaitītāju:

5+7 i
3+2 i

=
(5+7 i)(3− 2 i)
(3+2 i)(3−2 i)

=

=
(5+7 i)(3− 2 i)

32+22 =29+11 i
13

≈2,2+0,8 i

Vispārīgajā gadījumā sanāk formulas, ko grūti iegaumēt (un 
nevajag!):

a+ bi
x+ yi

=
(ax+ by)+ (−ay+ bx)i

x2+ y2 . 

Starp citu, i−1=1
i
=−i , jo 

1
i
= i

i2
= i

−1
=−i .

Un kā ar kvadrātsaknēm, piemēram √ i ? Izvilkt 
kvadrātsakni no i – tas nozīmē atrisināt vienādojumu:

(x+ yi)2=i (x, y jābūt reāliem skaitļiem).

 Tā arī darīsim:

x2+2 x( yi)+( yi)2=i ;



x2+2 xyi − y2=i .

Tātad mums vajag, lai
x2− y2=0 ;

2 xy=1.

Atrisināsim šo vienādojumu sistēmu:

x2= y2 ;
4 x2 y2=1 ;

x4= 1
4

; x2=1
2

; x=± 1

√2
.

Tā kā 2xy=1, tad x, y abiem jābūt abiem pozitīviem vai abiem 
negatīviem, tātad sistēmai ir divi atrisinājumi:

x= y= 1

√2
un x= y=− 1

√2
. 

Un tātad:

√ i=±1+i
√2

.

Līdzīgā veidā var izvilkt kvadrātsakni  no 3+2i un jebkura cita 
“skaitļa” a+bi.

"Skaitļus" z=a+bi, kur a, b – reāli skaitļi, 
sauksim par kompleksiem skaitļiem. Skaitli a 

sauksim par skaitļa z reālo daļu, bet bi – par z 

imagināro daļu.

Tagad mēs jau protam ar šādiem skaitļiem 
rīkoties – pat saknes izvilkt, ko mums (fiziķiem) 



vēl vairāk vajag?

Kvadrātsakne no kompleksa skaitļa

Daudzās vietās internetā var atrast vispārīgu formulu kvadrātsaknei no kompleksa 
skaitļa a+bi (paldies 2016.gada studentiem). Meklējiet Google square root 
complex number):

√a+bi=±(√ √a2+b2+a
2

+β i √ √a2+b2−a
2

) ,

kur β=1 , ja b≥0 , un β=−1 , ja b<0 .

Uzdevums (i-iespēja). Izvediet šo formulu.

Nopietnāki uzdevumi

Teorēma. Ja var atrisināt vienādojumu x2+1=0, 
tad var atrisināt arī jebkuru citu kvadrāt-
vienādojumu ax2+bx+c=0, kur a, b, c ir reāli 
skaitļi.

Piemērs: atrisināsim vienādojumu x2
−2x+5=0. Tam nav reālu 

sakņu. Izmantojam zināmo skolas formulu (sk. zemāk) un 
vienkārši vairs nebīstamies izvilkt kvadrātsakni no negatīva 
skaitļa:

x1,2=
2±√22−4⋅5

2
=2±√−16

2
=2±i√16

2
=2±4 i

2
=1±2 i ;

Esam ieguvuši divas saknes: x1=1+2i un x2=1−2i.

Pierādījums. Vispārīgajā gadījumā:

x=−b±√b2 −4ac
2a

.



Ja b2−4ac≥0, tad atrisinājums ir kā rakstīts, bet ja b2−4ac<0, tad 

atrisinājums ir −b±i√4ac− b2

2a
. Q.E.D.

Jau 16.gadsimtā noskaidrojās, ka izmantojot "skaitli" i, var 
atrisināt arī jebkuru kubisko vienādojumu, atrodot tam 3 saknes:

ax3+bx2+cx+d=0.

x = kubsakņu un kvadrātsakņu kombinācijas.

Sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_equation#Cardano's_formula.

Piemērs no WolframAlpha:

x3 − x2+x −2=0 ;

x=1
3
(1−2 3√ 2

47+3√249
+ 3√ 47+3√249

2
)

Un arī jebkuru 4.pakāpes vienādojumu, atrodot tam 4 saknes:

ax4+bx3+cx2+dx+e=0.
Sk. “daudzstāvu” formulas lapā: http://en.wikipedia.org/wiki/Quartic_equation.

x = kubsakņu un kvadrātsakņu kombinācijas.

Piemērs no WolframAlpha: x4+x2−x−2=0 .

Šim vienādojumam divas saknes ir reāli skaitļi. Nospiediet pogu Exact Forms un 
ieraudzīsiet “daudzstāvu” formulu no kubsaknēm un kvadrātsaknēm.

Sk. arī lapu: http://en.wikipedia.org/wiki/Quintic_function. Piemēram, 

vienādojumam x5−x+1=0 ir viena reāla sakne, bet to nevar uzrakstīt ar 

sakņu simbolu palīdzību. Pamēģinām ar WA.

Par skaitļa i izgudrotāju uzskata itāļu matemātiķi
 žerolamo Kardāno (Gerolamo Cardano, interesanta biogrāfija, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gerolamo_Cardano
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http://en.wikipedia.org/wiki/Quartic_equation
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1501-1576, grāmata publicēta 1545.gadā).

Bet komplekso skaitļu īpašības “fiziķu līmenī” līdz galam 
pirmais izprata
Rafaels Bombelli (Rafael Bombelli, 1526-1572, portrets, 
grāmata publicēta 1572.gadā).

K. F. Gauss (ap 1800.gadu) pirmais sāka apzīmēt √−1 ar burtu 
i, un kompleksos skaitļus – rakstīt kā a+bi utml.

Kubsaknes no 1

√1  ir divas vērtības, +1 un −1. T.i. kvadrātvienādojumam 
x2=1 ir divas saknes.

Bet cik vērtību ir kubsaknei no 1? T.i. cik sakņu ir 

vienādojumam x3=1 ? 

Viena sakne ir x=1 . Un reālos skaitļos vairāk sakņu nav.

Bet kompleksajos skaitļos? Atcerēsimies formulu a3−b3 .

Sk. Google attēlos: a^3-b^3. Mūsu gadījumā:

x3−1 = (x−1)(x2+x+1).

Pirmais reizinātājs mums dod vienādojumu x −1=0 un 
pirmo kubsaknes vērtību 1.

Bet arī otrais reizinātājs dod vienādojumu x2+x+1=0 , ko 

tagad protam atrisināt:

 x=−1
2
±√( 1

2
)

2

−1=−1
2
±√−3

4
=−1±i √3

2
. 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bombelli/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Bombelli


Tādā veidā kubsaknei esam ieguvuši vēl divas vērtības.

Kopā tātad kompleksajos skaitļos sanāk 3 dažādas kubsaknes no 
1 vērtības:

3√1=1 ;
−1+i √3

2
;

−1−i √3
2

.

Ceturtās pakāpes sakne no 1

Vienādojums x4
−1=0. Ceturtās pakāpes saknei no 1 ir 4 vērtības:

(±1)4=1 ;(±i)4=(−1)2=1 ;

4√1=±1 ;±i .

Un beidzot – pēdējais solis (fiziķiem – eksperimentāls fakts):

Algebras pamatteorēma fiziķiem. Ja var 
atrisināt vienādojumu x2+1=0, tad var atrisināt 
arī jebkuras pakāpes algebrisku vienādojumu – 
pat ar kompleksiem koeficientiem! 

Precīzāk: katram algebriskam n-tās pakāpes 
vienādojumam ar kompleksiem koeficientiem

 an xn+an−1 xn−1+...+a1 x+a0=0

kompleksos skaitļos eksistē vismaz viena, bet ne
vairāk kā n dažādu sakņu.

Piemērs:



x5
 + (1−i)x4

 + (2+i)x3
 + (3−2i)x2 + 4x + i =0

Šim vienādojumam ir 5 dažādas saknes. Pamēģināsim ar WA.

Fiziķiem šī teorēma ir “eksperimentāls fakts”: ņemot jebkuru 
konkrētu algebrisku vienādojumu, varam atrast tam tuvinātas 
sakņu vērtības ar jebkuru vēlamo precizitāti. Viņi nejūt vajadzību
šādu teorēmu vēl arī pierādīt.

Bet kā matemātiķi? Sk. Fundamental theorem of algebraWikipedia.

Matemātiķa skats

Bet kas tad te pietrūkst īstam matemātiķim?

Cik ilgi "skaitli" i pieminēsim pēdiņās? 

1.problēma. Vai tas ir droši: vienkārši izgudrot “skaitli”, kura 
kvadrāts ir −1? 

Vai pēc garākas rēķināšanas ar kompleksiem skaitļiem kādreiz 

nevarētu sanākt pretrunas, piemēram, 0=1 vai 2∙2=5? Fiziķi 
par to nesatrauksies, kamēr pretruna reāli neparādīsies... Bet 
matemātiķi?

2.problēma. Kā pierādīt algebras pamatteorēmu? Fiziķiem 
pietiek ar “eksperimentālu” apstiprinājumu...

Abas problēmas matemātiķi atrisināja, attēlojot 
kompleksos skaitļus kā plaknes punktus.

Norvēģis Kaspars Vesels (Caspar Wessel,1745-1818, portrets – 
kļūda, tas pieder admirālim). Vai īsti portreti nav saglabājušies? Sk. Google
attēlos.)

1799.gadā viņš dāņu valodā publicēja rakstu Om directionens analytiske betegning,
kurā ieteikts, ka kompleksos skaitļu nevajag izdomāt – par tādiem var uzskatīt 
plaknes punktus! Bet Vesela rakstu gandrīz 100 gadus (!) neviens nepamanīja 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caspar_Wessel
http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_theorem_of_algebra


"nepareizi” izvēlētās valodas dēļ... Pal

Un šo ideju no jauna izgudroja šveicietis Žans Robērs Argāns 
(Jean-Robert Argand, 1768-1822, portrets – sk. Google attēlos), 
publicējot 1806.gadā. Un Gauss pie šīs pašas idejas bija nonācis jau agrāk, 
neatkarīgi no abiem minētajiem... [Palasiet Vikipēdijas rakstu, būs interesanti.] 

Google attēli: complex plane (3+4i)

Dažreiz šo ideju sauc par komplekso skaitļu ģeometrisko 
interpretāciju (vai reprezentaciju). Bet tā nav matemātiķa cienīga pozīcija: 
vispirms – “it kā labi zināmie” kompleksie skaitļi un pēc tam – plaknes punkti kā to

attēls. 

Es gan labāk gribētu saukt to par komplekso skaitļu 
ģeometrisko definīciju: vispirms – (tiešām) labi zināmie 
plaknes punkti, un pēc tam mēs tos pārdefinējam par 
kompleksiem skaitļiem.

Kas no tā iznāks?

Ja plaknē ievedīsim parasto (t.s. Dekarta) koordinātu sistēmu, tad
katram punktam varēsim piekārtot koordinātas – divus reālus 

skaitļus (x, y). Kāpēc mēs nevarētu uzskatīt, ka šis 
punkts jau IR kompleksais skaitlis x+yi? T.i. 
mums šos skaitļus vairs nevajag izdomāt, tie mums jau IR.

Vēlreiz – Google attēli: complex plane

Bet ģeometrija mums nepiedāvā nekādu "punktu saskaitīšanu" 
vai "punktu reizināšanu", tāpēc mums šīs divas

 operācijas ir jādefinē:

ir jāparāda, kā no diviem punktiem ar koordinātām (a, b) un
 (x, y) iegūt punktus, kas atbilst komplekso skaitļu a+bi un x+yi 
summai un reizinājumam.

Šīs definīcijas būtu jāraksta tā: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Robert_Argand


(a, b) + (x, y) = (a+x, b+y).

Tas atbilst fiziķu pierakstam: (a+bi)+( x+ yi)=(a+x )+(b+ y )i .

(a, b) (x, y) = (ax−by, ay+bx).

Tā ir punktu reizināšanas definīcija, nevis teorēma!

Fiziķu pierakstā: (a+bi)(x+ yi)=(ax − by)+(ay+bx)i . Viņiem
tā tiešām varēja būt teorēma, jeb “izvesta formula”. Mums tā būs 
definīcija.

Teorēma. (a, b) = (a, 0)+(b, 0)(0, 1).

Pierādījums. Pēc ievestajām definīciju formulām:

(b ,0)⋅(0,1)=(b⋅0−0⋅1, b⋅1+0⋅0)=(0, b)  un

(a ,0)+(0, b)=(a+0,0+b)=(a ,b) .

 Q.E.D.

Definīcija. Pāris (a, 0) attēlo reālo skaitli a. Pāri 
(0, 1) apzīmēsim ar i.

Tagad mums ir tiesības rakstīt:

(a, b) = a+bi,
jo tas nozīmē to, ko tikko pierādījām: 

(a, b) = (a, 0)+(b, 0)(0, 1).

Teorēma! (0, 1)(0, 1)=(−1, 0), jeb i2=−1 .



 Pierādījums. Pēc ievestajām definīciju formulām:

(0,1)(0,1)=(0⋅0−1⋅1,0⋅1+1⋅0)=(−1,0) . 
Q.E.D.

Darbībām ar kompleksiem skaitļiem, mums būs vajadzīgi 

asociatīvais, komutatīvais un distributīvais likumi. Šie likumi
tagad ir jāpierāda kā 5 teorēmas:

Teorēmas 1-5. Jebkuriem kompleksiem 
skaitļiem z1 , z2 , z3 :

(z1+ z2)+ z3=z1+(z2+ z3) ;

z1+ z2=z2+ z1 ;

(z1⋅z2)⋅z3=z1⋅( z2⋅z3) ;

z1⋅z2=z2⋅z1 ; (distributīvais likums šajā brīdī vēl nav pierādīts!)

(z1+ z2) z3=z1 z3+ z2 z3 .

Pierādīsim reizināšanas komutativitāti:

z1⋅z2=z2⋅z1 .

Pēc reizināšanas definīcijas:

z1⋅z2=(a , b)( x , y)=(ax −by , ay+bx) ;

z2⋅z1=(x , y)(a , b)=( xa− yb , xb+ ya) .

Tātad: z1⋅z2=z2⋅z1 . Q.E.D.

[Pievienots 29/04/2022. Nepareizi būtu šeit “rēķināt” fiziķu stilā:



z1⋅z2=(a+bi)( x+ yi)=ax+ayi+bix+biyi=(ax−by)+i (ay+bx)

Jo šeit ir izmantots distributīvais likums, kas šajā brīdī mums vēl nav pierādīts. 
Mums ir tikai operāciju definīcijas.] 

Skaitlis 0.

Nulles definīcija: teiksim, ka skaitlim X piemīt nulles īpašība, ja 
visiem kompleksiem skaitļiem z,

z+ X =z .

Kāpēc šāds “teātris”? Vai mums visiem nav jau sen zināms, ko nozīmē skaitlis 0? 
Bet mēs tikko nodefinējām jaunu matemātisku struktūru, kāda mums agrāk nav 
bijusi (atceramies saskaitīšanas un reizināšanai “samākslotās” definīcijas) . Tāpēc 
nulles iepazīšana ir jāsāk ar nulles īpašības formulēšanu.

Teorēma. Nulles īpašība piemīt skaitlim (0, 0) (t.i. 0+0i, jeb 
vienkārši 0), un tikai šim skaitlim.

Pierādījums. Tieciet galā paši.

Skaitlis 1.

Vieninieka definīcija: teiksim, ka skaitlim X piemīt vieninieka 
īpašība, ja visiem kompleksiem skaitļiem z,

z⋅X =z .

Kāpēc šāds “teātris”? Vai mums visiem nav jau sen zināms, ko nozīmē skaitlis 1? 
Bet mēs tikko nodefinējām jaunu matemātisku struktūru, kāda mums agrāk nav 
bijusi (atceramies “samākslotās” definīcijas saskaitīšanai un reizināšanai). Tāpēc 
vieninieka iepazīšana ir jāsāk ar vieninieka īpašības formulēšanu.

Teorēma. Vieninieka īpašība piemīt skaitlim (1, 0) (t.i. 1+0i jeb 
vienkārši 1), un tikai šim skaitlim. 

Pierādījums. Tieciet galā paši.

Komplekso skaitļu atņemšana.

Kas ir divu skaitļu starpība z–z' ? Definīcija: tas ir tāds 



skaitlis z'', ka z'+z''=z.

Kāpēc šāds “teātris”? Vai mums visiem jau  sen nav zināms, ko nozīmē skaitļu 
atņemšana?  Bet mēs tikko nodefinējām jaunu matemātisku struktūru, kāda mums 
agrāk nav bijusi (atceramies saskaitīšanas un reizināšanas “samākslotās” 
definīcijas). Tāpēc atņemšanas iepazīšana ir jāsāk ar šīs operācijas definīciju. 

Definēsim to kā saskaitīšanas apgriezto operāciju:

 z – z’ = z’’ nozīmē, ka z’+z”=z.

Teorēma par atņemšanu. Katram (a, b) un 
katram (x, y) skaitlis z=(a−x, b−y) ir vienīgais 
skaitlis z tāds, ka

(x, y)+z=(a, b).

Šo z sauksim par skaitļu (a, b) un (x, y) starpību
 (a, b)–(x,y). 

Pierādījums. Ja (x, y)+(x', y')=(a, b) tad x+x'=a; y+y'=b, tātad 
x'=x–a un y'=y–b.

Tagad oficiāli drīkstam rakstīt:

(a, b) − (x, y) = (a−x, b−y).

Komplekso skaitļu dalīšana.

Kas ir divu skaitļu dalījums
z
z '

 ? Definīcija: tas ir tāds skaitlis 

z'', ka z'∙z''=z.

Kāpēc šāds “teātris”? Vai mums visiem jau  sen nav zināms, ko nozīmē skaitļu 
dalīšana?  Bet mēs tikko nodefinējām jaunu matemātisku struktūru, kāda mums 
agrāk nav bijusi. Tāpēc dalīšanas iepazīšana ir jāsāk ar šīs operācijas definīciju.



Definēsim to kā reizināšanas apgriezto operāciju:
z
z '

=z ' '

nozīmē, ka z '⋅z ' '=z .

Teorēma par dalīšanu. Ja (x, y)≠(0, 0), tad 
katram skaitlim (a, b) skaitlis

 z=
(ax+by)+(−ay+bx)i

x2+ y2

ir vienīgais skaitlis z tāds, ka

 (x, y)∙z=(a, b).

Šo z sauksim par a+bi un x+yi dalījumu un 

apzīmēsim ar
a+bi
x+ yi

.

Pierādījums. No z∙(x, y)=(a, b) izseciniet, ka

z=
(ax+ by)+ (−ay+ bx )i

x2+ y2 . Utt.

Q.E.D.

Un tā tālāk – līdz sakņu vilkšanai, vienādojumu risināšanai un 
algebras pamatteorēmai (tā tagad būs teorēma par plaknes 
punktiem):

Algebras pamatteorēma. Katram algebriskam 
n-tās pakāpes vienādojumam ar kompleksiem 
koeficientiem :



an xn+an−1 xn−1+...+a1 x+a0=0

kompleksos skaitļos eksistē ir vismaz viena, bet 
ne vairāk kā n dažādas kompleksas saknes.

Atceramies piemēru: x5
 + (1–i)x4

 + (2+i)x3
 + (3–2i)x2 + 4x + i 

=0. Šim vienādojumam ir 5 dažādas saknes, visas ir kompleksas.

Ieviešot precīzu komplekso skaitļu definīciju (ar punktiem 
plaknē), pirmo matemātiski daudzmaz pilnīgo šīs teorēmas 
pierādījumu 1806.gadā publicēja jau minētais Žans Robērs 
Argāns. 

Dažādas mūsdienu pierādījumu idejas sk. Fundamental theorem 
of algebraWikipedia. Bet pilns šīs teorēmas pierādījums mācību 
grāmatās aizņem vairākas lappuses.

Tagad mums būtu jāprot risināt kvadrātvienādojumus ar 
kompleksiem koeficientiem, piemēram,

 x2−(5+i)x+6+7i=0;

x12=
5+i±√25+10 i−1−24−28 i

2
=5+i±√−18 i

2
;

√−2 i=1−i ;

x12=
5+i±3√−2 i

2
=

5+i±3(1−i)
2

;

x1=4−i ; x2=1+2 i .
Pamēģiniet ar WA – dažreiz nesanāk, formulas netiek pārveidotas līdz galam!

Galvenais secinājums

No komplekso skaitļu radītām iespējamām 
pretrunām (2x2=5 utml.) tagad vairs nav 
jābaidās.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_theorem_of_algebra
http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_theorem_of_algebra


Ja tādas rastos, tad tās būtu pretrunas plaknes ģeometrijā! 
Bet neviens taču netic, ka plaknes ģeometrijā varētu būt 
pretrunas...

Kā kompleksos skaitļus praktiski attēlo
plaknē?

Plaknē ieviešam [Dekarta] koordinātu sistēmu.

Google attēli: complex plane, bilde ar 3+4i

Komplekso skaitli a+bi attēlojam kā punktu ar koordinātām  

(a, b).

Kur plaknē atradīsies punkti, kas attēlos skaitļus 0, 1, −1, citi 
reālie skaitļi?

Lai attēlotu praktiski, skaitļi ir jāpārveido aptuvenos decimāl-
daļskaitļos. 

i ,− i ,1+i ,1−i , 3+2 i ,9− 2 i ;

−13+7i
3

≈−4,3+2,3 i ;

√i=±1+i

√2
≈±(0,7+0,7 i) ;

Interesantas figūras:

kubsaknes no 1: 1 ;
−1+ i √3

2
;

−1−i √3
2

;

jeb aptuveni: 1 ;−0,5+0,8 i ;−0,5−0,8 i
(vienādmalu trīsstūris);



ceturtās pakāpes saknes no 1: ±1 ;±i (kvadrāts)

Ģeometrija un komplekso skaitļu saskaitīšana

(Zilais teksts nav obligāts) Ja kompleksos skaitļus a+bi un x+yi attēlo plaknes 
punkti C, Z, tad kāds punkts attēlo šo skaitļu summu (a+x)+(b+y)i?

[Bilde: (1+i)+(2+3i)]

O ir koordinātu sākuma punkts.

Atbilde (tiem, kuri mācījušies par vektoriem): summu attēlo punkts S, kam vektors 
OS ir vektoru OC un OZ summa (pēc paralelogramma likuma).

Citiem vārdiem: skaitlim 1+i pieskaitot 2+3i, punkts 1+i tiek pārnests par 2 x-ass 
virzienā un par 3 – y-ass virzienā.

Tātad ģeometrijā: kompleksa skaitļa a pieskaitīšanai visiem punktiem x atbilst
šo punktu paralēla pārnese.

Komplekso skaitļu
 trigonometriskais pieraksts 

Angļu valodā: trigonometric form, polar form 

Kas mainīsies, ja pāriesim no Dekarta koordinātu sistēmas uz 
polāro koordinātu sistēmu?

Sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_coordinate_system (labs piemērs!) 1

Google attēli: polar coordinates (bildes ar grādiem un radiāniem) 2

Kompleksu skaitli z =a+bi  kā plaknes punktu 
var uzdot arī ar:

polāro rādiusu r (skaitļa moduli, jeb absolūto 
vērtību, r=|z|) un

polāro leņķi φ (skaitļa argumentu, φ=arg(z)). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_coordinate_system


Arguments ir noteikts tikai ar precizitāti līdz 
2πn, jeb 3600n. 

Piemēram, skaitli i var uzdot kā:

 r=1 ;ϕ=π
2 un arī kā r=1 ;ϕ=π

2
+2π=5π

2
, 

jeb r=1 ;ϕ=900 un arī kā r=1 ;ϕ=900+2⋅3600=8100

uzdod to pašu skaitli i. 

(Un skaitlim 0 arguments nav noteikts vispār.)
Google attēli: polar coordinates, bilde ar grādiem un radiāniem

∣1+ i∣=√2 ; φ=450+3600n;

∣−1+i∣=√2 ; φ=1350+3600n;

|−1−i|=√2 ; φ=2250+3600n=−1350+3600m;

|1−i|=√2 ; φ=3150+3600n=−450+3600m.

Vispār: ja kompleksais skaitlis ir a+bi, tad 
apzīmējam:

r=|a+bi|; φ = arg(a+bi).

No trigonometrijas zinām, ka:
Google attēli: polar coordinates, bilde ar cos un sin

a = r cos φ; b = r sin φ;

Tātad:



a+bi = r(cos φ + i sin φ).

Šo izteiksmi pieņemts saukt par kompleksā 
skaitļa trigonometrisko pierakstu (vai 
trigonometrisko formu).

Piemērs: 1+i= √2 (cos 450 + i sin 450).

Pierakstu a+bi sauc par kompleksā skaitļa 
algebrisko pierakstu (vai algebrisko formu).

Trigonometriskā pieraksta iegūšana no algebriskā pieraksta

Google attēli: polar coordinates, bilde ar cos un sin

Moduļa aprēķināšana:

r=√a2+ b2 .

Argumenta aprēķināšana:

Aptuveni rēķinot argumentu – visātrāk un drošāk ir attēlot 
skaitli plaknē un novērtēt leņķi bildē!

Google attēli: polar coordinates (bildes ar grādiem un radiāniem) solis 15O

Piemēri: 

z=3+4 i ,|z|=5 ,arg(z)≈600 ;

z=−1+5 i ,|z|≈5.1 ;arg(z)≈1050

Ja gribam rēķināt precīzāk, tad ir jāizmanto inversās 
trigonometriskās funkcijas. Bet tad ir jārīkojas uzmanīgi, jo šo 



visu funkciju vērtību diapazoni tikai 180 grādus gari, bet 
komplekso skaitļu argumentiem vajag 360 grādus! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_trigonometric_functions

Piemēram, arccos diapazons ir [00 ,1800] jeb [0 ,π ] . Šādi leņķi 
aptver tikai pirmo un otro kvadrantu, t.i. tos skaitļus a+bi , kam
b≥0 . Šiem skaitļiem argumentu var iegūt uzreiz:

ja b≥0 , tad: ϕ=arccos
a

√a2+b2 (piekatete pret hipotenūzu).

Bet, ja b<0 , tad arrcos dod argumerntam pretējo leņķi, tāpēc:

ϕ=−arccos
a

√a2+b2 .

Piemēri:

Tuvināti – no bildes:

z=2+3 i ;|z|≈3,5 ; arg(z)≈600 ;

Precīzāk: z=2+3 i ;|z|≈3,61 ;arg(z)≈arccos( 2
3,61

)≈56,40
.

Tuvināti – no bildes:

 z=−2−3 i ;|z|≈3,5 ;arg(z)≈−1200 jeb

|z|≈3,5 ; arg(z)≈2400 .

Precīzāk:

z=−2−3 i ;|z|≈3,61 ;arg(z)≈−arccos( −2
3,61

)≈−123,60
.

Varējām arī kļūdīties, paņemot 

arg(z)≈arccos( −2
3,61

)≈123,60
, kas būtu pareizi tikai skaitlim

https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_trigonometric_functions


[SVARĪGI! Vēlreiz: ja mājas darbā vai kontroldarbā tiek prasīts 
pārveidot skaitli aptuvenā trigonometriskajā pierakstā – dariet 
to, nolasot moduli un argumentu no zīmējuma. Tad varēsiet iztikt
bez kalkulatora un nekļūdīsieties!] 

Piezīme. Dažās mācību grāmatās izmanto saīsinātu trigonometrisko pierakstu, kas 
izmanto funkciju cis:

 cis φ = cos φ + i sin φ;

 a+bi = r cis φ;

 1+i= √2 cis 450.

Novērojums: skaitļa algebriskais pieraksts un trigonometriskais 
pieraksts tikai retos gadījumos abi ir vienkārši. Piemēri 
(pajautāsim WolframAlpha):

z=1+2 i ;|z|=√ 5 ;  arg(z)=arctg 2=63,43...0; 

z=3−i ;|z|=√ 10 ;  arg(z)=arctg( −1
3

)=−18,43...0;

cos 600+i sin 600
 (jeb π/3) = 

1+ i √3
2

;

cos 360+i sin 360
 (jeb π/5) = 

1+√5
4

+i √10−2√5
4

.

Reizināšana trigonometriskajā pierakstā

Reizinot divus kompleksus skaitļus, trigonometriskajā pierakstā 
viss sanāk ļoti vienkārši un simetriski:

z = r(cos φ + i sin φ);

z' = r' (cos φ' + i sin φ'), 

zz' = rr'[(cos φ ∙ cos φ'−sin φ ∙ sin φ') +

+ i(cos φ ∙ sin φ'+sin φ ∙ cos φ')];

jeb (atceramies trigonometriju):

http://www63.wolframalpha.com/


zz' = rr'(cos(φ+φ') + i sin(φ+φ')).
Tātad:

 |zz'| = |z|∙|z'|;

 arg(zz') = arg(z) + arg(z').

Teorēma. Komplekso skaitļu reizinājuma 
modulis ir reizinātāju moduļu reizinājums, bet 
reizinājuma arguments – reizinātāju argumentu 
summa.

Piemērs:

1+i √3
2

= 1(cos 600+i sin 600) (aptuveni 0,5+0,8i);

1+i=1,4 (cos 450 + i sin 450) (aptuveni 0,7+0,7i);

Reizinājums ( 600+ 450= 1050): 

1+i√3
2

(1+i)≈1,4 (cos 1050 + i sin 1050) 

(aptuveni –0,3+1,3i, gan bildē, gan rēķinot algebriski).

Sk. Google attēlos: polar coordinates. Izsekot rēķinam bildē ar grādiem.

Tagad par ģeometriju: Ja kompleksos skaitļus a+bi un x+yi 
attēlo plaknes punkti C, Z, tad kāds punkts attēlo šo skaitļu 
reizinājumu (ax-by)+(ay+bx)i? Atbilde: vektors OC ir jāizstiepj 
(vai jāsavelk) atbilstoši modulim |x+yi|, un jāpagriež atbilstoši 
argumentam arg(x+yi). Tātad: komplekso skaitļu reizināšanai 
ģeometrijā atbilst homotētijas un pagriezieni.



Dalīšana trigonometriskajā pierakstā 

Pieņemsim, ka skaitlis z' nav 0. Tad:

Z= z
z '

;

nozīmē
Z⋅z '=z ;

Z=R(cosΦ+i sinΦ)

;

Tātad: R⋅r '=r ;Φ+ϕ '=ϕ , un R= r
r '

;Φ=ϕ−ϕ ' .

∣ z
z '∣= ∣z∣

∣z '∣ ;

arg ( z
z '

)=arg (z )−arg (z ' ) .

z
z '

= r
r '

(cos(φ – φ ' )+i sin (φ – φ ' )) .

Kāpināšana (veselā pakāpē)

Kā to definē? Ko nozīmē kāpināt?

Ja n>1, tad zn apzīmē z∙...∙z (n reizes).

Bet kāpēc z1 = z un z0 = 1? Tās nav teorēmas (arī skolā 
nebija)! Ko vispār nozīmē “z reizināt pašu ar sevi 1 vai 0 reizes”?

Ērtā teorēma (mazā). Ja m, n >1, tad:



zm zn=zm+n
;

 (zm)n=zmn .

Pierādījums. Viegls un dabisks.

Bet ja m=1 vai m=0?

Ja vēlamies šo ērto teorēmu sev saglabāt arī pie m=0 un 1, tad 
mums vajag, lai 

zn+1=znz1 un zn+0=znz0.

Tātad mums vajag z1 definēt kā z, un z0 definēt kā 1. 
Tikai pēc tam varam rakstīt: z1 = z un z0 = 1.

Un kāpēc z−n =
1
zn ? Tā mēs to definējam, lai saglabātu mūsu

ērto teorēmu visiem veseliem skaitļiem m, n, arī negatīviem: ja 
gribam, lai

 z−n+n = z−nzn = z0 = 1, 

tad mums vajag definēt z−n =
1
zn

.

Pēc šo definīciju ievešanas sanāk:

Ērtā teorēma (lielā). Ja z nav 0, tad visiem 
veseliem skaitļiem m, n (pozitīviem, negatīviem 
un nullei):



zm zn=zm+n ;

 ( zm)n=zmn .

Piemēri:

1n
 = 1 (n var būt arī negatīvs);

(–1)2n
 =1; (–1)2n+1

 = –1 (n var būt arī negatīvs);

Pārliecinieties paši, ka:

i0=1; i1=i; i2=−1; i3=−i; i4=1; i5=i; i6=−1;...

 i−1=1
i
=−i ; i−2= i−1

i
=−1 ; i−3= i− 2

i
=i ;

i− 4= i−3

i
=1 ; ...

Kopsavilkums (n var būt arī negatīvs):

i4n=1 ;

i4n+ 1=i ;

i4n+ 2=−1 ;

i4n+ 3=−i . 



Piemēri:

i64=i4⋅16=1 ;
i77=i76+1=i ;

i1027=i1024+3=i3=−i .

Ar skaitļu pakāpēm ļoti labi “strādā” trigonometriskais pieraksts.

Ja atkārtoti izmantojam formulu:

zz' = rr'(cos(φ+φ') + i sin(φ+φ')

tad iegūstam:

z2 = r2(cos 2φ + i sin 2φ);

z3 = r2+1(cos(2φ+φ) + i sin(2φ+φ)=

= r3(cos 3φ + i sin 3φ);

utt., līdz iegūstam, ka

[r(cos φ + i sin φ)]n=rn(cos nφ + i sin nφ).

To sauc par Muavra formulu.

Pierādījums. Indukcija pa n.

Abraham de Moivre (Ābrams de Muavrs, 1667-1754), franču 
matemātiķis.

Piemērs:

z=1+2 i≈√5(cos630+i sin 630)

z4≈[√5(cos630+i sin 630)]4 = 

52(cos 4 ∙630+i sin 4 ∙630) =

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Moivre


25(cos 2520+i sin 2520)≈25(−0,68−0,73 i)≈−17−18 i .

Cits piemērs (algebriskajā pierakstā – gandrīz neiespējams 
aprēķins):

z11=(1+2 i)11≈[√5(cos630+i sin 630)]11
 =

55√5(cos11⋅630+i sin 11⋅630)≈7000(cos6930+i sin 6930) =

7000(cos(−270)+i sin (−270)) = (atņemam 7200)

jeb aptiveni 7000(0,89−0,45 i)≈6239−3180 i  [Google attēli: 
complex plane]

Kāpinātājam 0:

[r(cos φ + i sin φ)]0 = 1 = r0( cos 0∙φ + i sin 0∙φ).

Negatīvam kāpinātājam:

[r (cos φ+ i sin φ)]− n= 1

[r (cos φ+ i sin φ)]n =

( 1
[r (cos φ+ i sin φ)]

)
n

=r−n( cos φ−i sin φ
cos2 φ+ sin2 φ

)
n

=

=
r−n(cos(−φ)+i sin(−φ))n

1
=r−n(cos(−nφ)+ i sin (−nφ)) =

= r−n(cos(−nφ)+i sin (−nφ)) .

Tātad Muavra formula der jebkuram veselam 

kāpinātājam n:



[r(cos φ + i sin φ)]n=rn(cos nφ + i sin nφ).

Piemērs negatīvam kāpinātājam:

z=1+2 i≈√5(cos630+i sin 630)

z−4=[√5(cos630+ i sin 630)]−4 =

1
25

(cos(−4 ∙630)+i sin (−4 ∙630)) =

1
25

(cos(−2520)+i sin (−2520)) , jeb aptuveni:

1
25

(−0,31+0,95 i)≈−0,012+0,038 i . [Google attēli: complex plane]

Kā kāpināšanas "process" izskatās komplekso 
skaitļu plaknē?

Piemēri:

Google attēli: complex number spiral

|4+3 i|>1 , tāpēc (4+3i)n, kur n aug no 0 līdz 1000, veido 
spirāli, kas izplešas no koordinātu sākuma!

|0.5+0.5 i|<1 , tāpēc (0.5+0.5i)n, kur n aug no 0 līdz 1000, 
veidojas spirāle, kas saraujas uz koordinātu sākumu! Google attēli: 
complex number spiral

|45 + 3
5

i|=1 , tāpēc skaitļi ( 4
5
+ 3

5
i)

n

, kur n aug no 0 līdz 1000, 

visi atrodas uz riņķa līnijas ar rādiusu 1! (Iztēlojieties paši.)

Noteikti pamēģiniet ar WolframAlpha: (4/5+i*3/5)^1000.

Saknes vilkšana

http://www63.wolframalpha.com/


Kā to definē?

Kāpēc jādefinē? Kāpēc šāds “teātris”? Vai mums visiem jau  sen nav zināms, 
ko nozīmē sakne vilkšana?  Bet mēs tikko nodefinējām jaunu matemātisku 
struktūru, kāda mums agrāk nav bijusi (atceramies “samākslotās” definīcijas 
saskaitīšanai un reizināšanai). Tāpēc sakņu vilkšanas iepazīšana ir jāsāk ar šīs 
operācijas definīciju, pasludinot to par kāpināšanas apgriezto operāciju:

u= n√z  nozīmē, ka un=z .

Ir doti z un n, ir jāatrod u.

Definīcija. Ja n>0, tad n√ z ir jebkurš tāds 
komplekss skaitlis u, ka

un=z.
Uzreiz jārēķinās, ka saknei n√ z var būt vairākas vērtības 

(atceramies no skolas: √1=+ 1,−1 ). 

Ja n>0, tad pakāpi z
1
n

definējam kā
n√ z , bet 

pakāpi z
m
n

 – kā (z
1
n )m

. 

[Kāpēc tieši tā? Tāpēc, ka mēs vēlamies saglabāt ērto likumu (zm)n= zmn , 

par ko jau zinām, ka tas izpildās visiem veseliem m, n. Tāpēc mēs gribētu, lai arī

( z
1
n)n=z

1
n

n

=z , t.i. z
1
n

ir jābūt vienādojuma un=z
atrisinājumam, tāpēc arī mēs to definējam kā n√ z  .]

Līdz ar to pakāpe zq
tagad ir nodefinēta jebkuram kompleksam 



skaitlim z un jebkuram racionālam kāpinātājam q=m
n

.

Kā tūlīt redzēsim, ja z≠0, tad
n√ z ir n dažādas vērtības. Tāpēc 

arī zq=(z
1
n )m

varēs būt vairākas vērtības.

Uzdevums (i-iespēja). Cik dažādas vērtības, (atkarībā no m, n un z) pieņem

(z
1
n)m

?

Piemērs. Mēgināsim aprēķināt 5√i .

Algebriskajā pierakstā šis uzdevums būtu gandrīz bezcerīgs: kā 

gan mēs varētu atrast x, y tādus ka (x+yi)5=i?

Bet trigonometriskajā pierakstā risinājums ir pavisam viegls: 

[r(cos φ + i sin φ)]5 = cos 900+i sin 900 [=i], 

un ir jāatrod r un φ.

Muavra formula:

[r(cos φ + i sin φ)]5 = r5(cos 5φ + i sin 5φ).

Protams, r=1, tātad atliek tikai sameklēt tādu φ, ka

cos 5φ + i sin 5φ = cos 900+i sin 900.

Šeit derēs φ=900

5
=180 , jo tad

cos5⋅180+i sin 5⋅180=cos 900+sin 900 .

Tātad viena no 5√i vērtībām būs skaitlis



cos 180+i sin 180.

Bet arī 

cos(900+3600)+i sin(900+3600) = cos(4500)+i sin(4500) 

nozīmē to pašu skaitli i, tāpēc skaitlis

cos( 4500

5
)+ i sin( 4500

5
)=cos 900+ i sin 900=i

būs 5√ i otrā vērtība (to, ka i5=i, mēs jau zinām).

Tādā veidā var iegūt vēl 3 vērtības:

cos(900+ 2⋅3600

5
)+ isin (900+ 2⋅3600

5
)=cos1620+ i sin1620 ;

cos( 900+ 3⋅3600

5
)+ isin (900+ 3⋅3600

5
)=cos2340+ i sin 2340 ;

cos( 900+ 4⋅3600

5
)+ i sin (900+ 4⋅3600

5
)=cos3060+ i sin3060 .

Attēlojiet paši šos 5 skaitļus kompleksajā plaknē – iegūsiet 
regulāru piecstūri.  WA: 5th roots of i

Tiešām, katra jauna saknes vērtība nozīmē pagriezienu par 720:
3600

5
=720 ;180+720=900 ;900+720=1620 ;

1620+720=2340 ;2340+720=3060=−540.

Bet tālāk jau sākas atkārtošanās:

cos( 900+5⋅3600

5
)+isin (900+5⋅3600

5
)=cos180+i sin180 ;

cos( 900+6⋅3600

5
)+i sin (900+6⋅3600

5
)=cos 900+i sin 900=i ;



utt.

Tātad mēs varam iegūt tikai 5 dažādas 5√i vērtības – ņemot pēc 

kārtas k=0, 1, 2, 3, 4 izteiksmē:

5√ i  = cos 900+3600 k
5

+i sin 900+3600 k
5

=

 cos(180+720k) + i sin (180+720k).

Šeit 72 ir iegūts, dalot 360 ar 5.  Ja ņemam k≥5, tad neko jaunu 
vairs neiegūstam.

Un vairāk vērtību 5√i arī nevar būt, jo 5.pakāpes vienādojumam

z5=i var būt ne vairāk ka 5 dažādas saknes (algebras 

pamatteorēma). 

Vispārīgais gadījums: ja

z = R(cos(Φ+360ok) + i sin(Φ+360ok)) un

u = r(cos φ + i sin φ),

tad pēc Muavra formulas vienādība un= z pārvēršas par:

rn(cos nφ + i sin nφ)=

R(cos(Φ+360ok) + i sin(Φ+360ok)),

tātad varam ņemt:

r=n√R  (velkam sakni no nenegatīva reāla skaitļa R un ņemam 
tās vienīgo nenegatīvo reālo vērtību); un



ϕ=Φ+360o k
n

; tātad:

n√R(cos Φ+i sin Φ)=

n√R (cos
Φ+360o k

n
+i sin

Φ+360o k
n

)
.

Šeit k var būt jebkurš vesels skaitlis. Ja z≠0 , tad, ņemot 

k=0,1, ... , n–1, mēs iegūstam tieši n dažādas saknes n√ z
vērtības. Un vairāk kā n saknes te arī nevar būt (algebras 
pamatteorēma).

Esam pierādījuši teorēmu:

Teorēma. Ja kompleksais skaitlis

z = R(cos Φ + i sin Φ)

nav 0, tad saknei n√ z ir tieši n dažādas vērtības, 
un tās var iegūt no formulas: 

n√R(cos
Φ+ 3600 k

n
+ i sin

Φ+ 3600 k
n

)  vai

n√R(cos
Φ+ 2πk

n
+ i sin

Φ+ 2πk
n

) ,

liekot k = 0, 1, 2, ..., n–1.

Vēl viens piemērs – kubsakne no 1 (to jau reiz izpētījām “fiziķa 
skatā”): 

1 = cos 0 + i sin 0 = cos 360ok + i sin 360ok;



3√1= cos360o k
3

+i sin
360o k

3
=cos1200 k +i sin 120o k ;

k=0: 3√1=1+ 0⋅i=1 ; 

k=1: 3√1  = cos 1200+i sin 1200 = −
1
2
+ i √3

2 ;

k=2: 
3√1  = cos 2400+i sin 2400 = −

1
2
−i √3

2
.

Pie k≥3  neko jaunu vairs neiegūstam.

WolframAlpha pieņem sintaksi (a+bi)^(1/n).

Izmēģinām (2-3i)^(1/3) vai 3rd roots of 2-3i

n-tās pakāpes saknes un ģeometrija

Kā saknes vilkšana izskatās komplekso skaitļu 
plaknē?
Google attēli: complex roots of 1 [n=3, 4, 5]

6th root of 1     7th root of 1      8th root of 1

Vispirms aplūkosim n-tās pakāpes saknes no skaitļa 1:

1 = cos 360ok + i sin 360ok, kur k=0, 1, ..., n-1;

n√1=cos
360o k

n
+i sin

360o k
n

;

k=0: n√1  = 1+0∙i=0; 

k=1: n√1=cos
360o

n
+i sin

360o

n
;

http://www63.wolframalpha.com/


Ja φ1=
3600

n
= 2π

n
, tad visas saknes vērtības iegūsim tā:

n√1=cos kφ1+i sin kφ1 ,

kur k=0, 1, ..., n–1.

Tātad skaitļa 1 n-tās pakāpes saknes vērtībām 
plaknē atbilst regulāra n-stūra virsotnes, kas 
ievilkts vienības riņķī ar centru koordinātu 
sākumā (0,0), un kura viena virsotne ir punkts 
(1,0).

Līdzīgi sanāk arī visiem citiem ne-nulles skaitļiem:

Teorēma. Kompleksā skaitļa z n-tās pakāpes 
saknes vērtībām plaknē atbilst regulāra n-stūra 
virsotnes, kas ievilkts riņķī ar centru koordinātu 
sākumā (0,0) un rādiusu n√∣z∣ , un kura viena 
virsotne ir punkts ar polārajām koordinātām

 (
n√∣z∣,

arg z
n

). 

Matemātikas skaistākā formula

Matemātiskās analīzes kursā Jūs uzzinājāt vēl vienu matemātikā 
un fizikā nozīmīgu skaitli:

e = 2,71828... [ e=lim
n→∞

(1+ 1
n
)

n

.]

Sk. http://en.wikipedia.org/wiki/E_(mathematical_constant).

http://en.wikipedia.org/wiki/E_(mathematical_constant


Uzzinājāt arī par to, kā var saprātīgi definēt ne tikai mums jau 

zināmās pakāpes z n ; z
1
n ; z

m
n , bet arī pakāpi zx

 jebkuram 

reālam skaitlim x

 (piemēram, 2√2 vai (1+i)√2 ).

Te mums (definējot pēc analoģijas) ceļu rāda Muavra formula: 
jau zinām, ka

[r (cosϕ+i sinϕ )]n=rn(cos nϕ+i sin nϕ ) ;

[r (cosϕ+i sinϕ )]
1
n=r

1
n (cos

ϕ
n
+i sin

ϕ
n
) ;

[r (cosϕ+i sin ϕ )]
m
n =r

m
n (cos

m
n

ϕ+i sin
m
n

ϕ ) ;

tātad dabiski būtu definēt jebkuram reālam skaitlim x:

zx = [r(cos φ + i sin φ)]x
 = rx(cos xφ + i sin xφ).

Tālāk mēģināsim nodefinēt z x+ yi t.i. pakāpi ar kompleksu 

kāpinātāju. Protams, gribētos, lai

z x+ yi=z x z yi . 

Ar z x
jau esam tikuši galā, bet kā nodefinēt z yi

? Izrādās, ka 
vislabākais veids kā to izdarīt, ir: ja y ir leņķis radiānos, tad 
skaitļa e pakāpi definēt kā:

e yi=cos y+i sin y .

To sauc par Eilera formulu, tās izgudrotājs:

https://en.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://en.wikipedia.org/wiki/Euler's_formula


Leonards Eilers (1707-1783) tiek izskatīts par vienu no visu laiku
lielākajiem matemātiķiem, tāpat kā Gauss un Laplass.

[Kas tagad sanāk ar z yi ? Sk. tālāk par logaritmiem.]

Kā pie tādas idejas nonāk? Reālos skaitļos pastāv šādas sakarības
(atceramies matemātiskās analīzes kursu):

e x=1+ x+ x 2

2!
+ x3

3!
+ x4

4!
+ x5

5 !
+ ... ;

cos x=1− x2

2!
+ x 4

4 !
−... ;

sin x=x− x3

3 !
+ x5

5 !
−... .

Ja vēlamies, lai e yi varētu rēķināt pēc tādas pat formulas kā e x ,
tad vajag, lai:

e yi=1+ yi− y2

2 !
− y3

3!
i+ y4

4 !
+ y5

5 !
i−...=cos y+ i sin y .

Pārliecinieties paši.

Ar tādu definīciju sanāk, ka

eπ i=cosπ+i sin π=−1 .
Formula 

eπi+1=0
tiek uzskatīta par matemātikas skaistāko 
formulu, jo tā sasaista kopā piecas nozīmīgākās 
matemātiskās konstantes: e, π, i, 1, 0.

http://en.wikipedia.org/wiki/Euler's_identity


To sauc par Eilera identitāti. 

Sk. arī Google attēli: most beautiful formula

Kompleksie skaitļi un plaknes pārveidojumi

(i-iespēja) Palasiet paši e-kursa materiālos: 
http://estudijas.lu.lv/mod/resource/view.php?id=78663

ii un komplekso skaitļu logaritmi

Reāliem skaitļiem x, y, logaritmu log x y=t definēja kā tādu 

skaitli t, ka x t= y . Matemātikā vissvarīgākie ir t.s. naturālie 

logaritmi, kuru bāze ir skaitlis e: ln y=loge y jeb

y=eln y

Ja Z=R (cosΦ+ i sinΦ) , un gribam lai

ln Z=x+ yi , t.i. e x+ yi=Z , tad:

e x+ yi=ex(cos y+i sin y)=R(cosΦ+i sin Φ) ,

e x=R ; y=Φ+ 2πn .

Tātad, ja R>0, tad x=ln R , jeb:

ln Z=ln R+ i(Φ+ 2πn) .

Un tātad komplekso skaitļu pasaulē skaitļa logaritmam ir 
bezgalīgi daudz vērtību, piemēram:

ln 1=2πn i  (pie n=0 iegūstam jau zināmo ln 1=0 );

ln (−1)=(2 n+1)π i (pie n=0 iegūstam ln(−1)=π i );

http://estudijas.lu.lv/mod/resource/view.php?id=78663


ln i=(2n+1
2
)π i (pie n=0 iegūstam ln i=π

2
i ).

Tagad varam aprēķināt arī ii :

ii=(eln i)i=e
−(2 n+1

2
)π (pie n=0 iegūstam

ii=e
−1

2
π . 

Interesanti, ka visas ii vērtības ir reāli skaitļi.


