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користовувати матеріал у незнайомих ситуаціях, генерувати ідеї, тобто твор-

чо мислити, що є важливим для фахівця інженерно-технічної спеціальності. 

 

1. Вища математика: Збірник задач: Навч. Посібник / За ред. 

В.П.Дубовика, І.І.Юрика. – К.: А.С.К., 2001. – 480 с. 

 

Резюме. В работе рассматривается обучающая программа, способствую-

щая формированию приѐмов эвристической деятельности у студентов; 

предложена методика организации практических занятий с еѐ помощью. 

 

Summary. The article considers the educational computer program helps to form 

the methods of evristical activity of students. The methodic of its using is shown. 

 

Надійшла до друку 04.07.2002 р. 
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Хоч їх і називають уявними, але від 

цього вони не перестають бути корис-

ними і навіть необхідними для аналіти-

чного вираження реальних величин. 

Г.Лейбніц 

 

У вищих закладах освіти І і ІІ-го рівнів акредитації викладання теми 

―Комплексні числа‖ пов’язане із розв’язанням низки проблем. Насамперед 

потрібно визначити, у межах якого курсу розглядати цю тему – ―Матема-

тика‖ чи ―Вища математика‖. Інша проблема – яке місце в програмі відпо-
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відного курсу вона повинна займати.  

На нашу думку, тему ―Комплексні числа‖ доцільно викласти у межах 

курсу ―Вища математика‖. Адже він передбачає вивчення розділу ―Числові 

множини‖. І тому природно розгляд теми ―Множина дійсних чисел‖ заве-

ршити викладанням матеріалу, пов’язаного із комплексними числами. Це 

буде узагальненням поняття числа.  

Іншою проблемою при викладанні матеріалу, пов’язаного з комплекс-

ними числами, є підбір вправ і задач на його засвоєння і застосування. Для 

її розв’язання доцільно залучити міжпредметні зв’язки, зокрема між мате-

матикою і фізикою та електротехнікою. Використання задач  із  фізики та 

електротехніки на етапі вивчення комплексних чисел  дозволить не лише 

добре засвоїти студентами основні поняття теми ―Комплексні числа‖, а й 

сприятиме формуванню у них позитивних мотивів навчання.  

Сказане проілюструємо на прикладі використання комплексних чисел 

при розв’язуванні задач на розрахунок ланцюгів змінного струму. Стислий 

конспект лекції на вказану тему може мати такий вигляд. 

Тема: Використання теорії комплексних чисел у задачах із фізики і 

електротехніки. 

Дидактична мета: Спеціальним підбором задач теоретичного і прак-

тичного характеру проілюструвати застосування комплексних чисел у фі-

зиці і електротехніці. 

Виховна мета: Виховувати у студентів науково-обгрунтований погляд 

на факти і теоретичні положення вищої математики та електротехніки. 

Заняття доцільно розпочати із проведення актуалізації, зазначивши, що 

наприкінці XIX століття комплексні числа знайшли своє застосування при 

розрахунку ланцюгів змінного струму. Для розрахунку ланцюгів постійного 

струму на той час вже існували зручні і прості способи, які спиралися на за-

кон Ома і закони Кірхгофа. Це дозволяло за допомогою засобів елементарної 

алгебри розв’язувати різноманітні електротехнічні задачі. Багато таких задач 
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вже тоді входили і зараз входять у підручники фізики та електротехніки. 

Кінець ХІХ століття ознаменувався також дослідженням змінного 

струму. Вчені досліджували змінний синусоїдальний струм. Особливістю 

такого струму є те, що сила струму І у кожній з окремих ділянок ланцюга 

змінюється за синусоїдальним законом, тобто описується для довільного 

моменту часу t формулою вигляду 

)sin( tII m , 

де Іm – постійне додатне число (амплітуда струму),  – циклічна частота,  

– початкова фаза. 

Електрорушійна сила (ЕРС) струму також змінюється за синусоїдаль-

ним законом, тобто описується формулою 

)sin( tEE m , 

де Еm – постійне додатне число (амплітуда ЕРС),  – циклічна частота,  – 

початкова фаза. 

У 1893 році американський електротехнік Чарльз Протеус Штейнмец 

(1865-1920) запропонував і детально розробив спосіб розв’язування задач 

на розрахунок ланцюгів змінного синусоїдального струму. Цей метод гру-

нтується на застосуванні комплексних чисел і називається методом ком-

плексних амплітуд або символічним методом.  

Наступний фрагмент заняття необхідно присвятити ознайомленню студен-

тів із поняттями комплексної амплітуди і комплексу струму (ЕРС струму).  

Тригонометрична форма комплексного числа 

z=a+bi має вигляд  

sincos izz  

(оскільки в електротехніці символ ―і‖ іноді викори-

стовують для позначення силу струму, то надалі 

уявну одиницю і будемо позначати символом ―j‖). 

22
ImRe zzz . 

          y
                                   z=a+bi
          b

                       

                                  a         x
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Нехай сила струму І в ланцюгу змінюється за синусоїдальним зако-

ном, тобто описується формулою 

)sin( tII m , 

де Іm – амплітуда струму,  – циклічна частота,  – початкова фаза. 

Записавши тригонометричну форму комплексного числа у вигляді 

sincos zjzz , 

одержимо  cosRe zz , sinIm zz . 

Можна побачити ―формальну симетрію‖ у виразах 

 I=  Im   sin (  t+ )       i    Im z =   z    sin     ,

 

тобто величину І можна вважати уявною частиною деякого комплексного числа 

)sin()cos( tjtII m
  або в показниковій формі )( tj

m eII . 

I  – величина (сила струму), що приймає комплексні значення. 

Таким чином,  

)(ImIm tj
m eIII  . 

Величину I  називають комплексним струмом, або комплексом струму. 

Розглянемо показникову форму I : 

jtj
m

tj
m eeIeII )( . 

Позначимо добуток m
j

m IeI  . Його називають комплексною амп-

літудою струму. 

Тоді має місце формула 

tj
m eII  . 

Аналогічно мають місце формули для  ЕРС  змінного струму: 

)sin( tEE m , 

)( tj
m eEE  – комплекс ЕРС, 

j
mm eEE  – комплексна амплітуда ЕРС, 
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tj
m eEE  . 

Далі слід розглянути задачі на засвоєння студентами понять комплекс 

і комплексна амплітуда струму  (ЕРС струму). 

Задача 1. У ланцюгу тече змінний струм, величина якого І  (в ампе-

рах) змінюється за синусоїдальним законом 
2

100sin20 tI . Знайти 

комплексну амплітуду і  комплекс струму? 

Розв’язання. AIm 20 ,  =100 с
-1

,  =
2

. 

Комплексна амплітуда струму:  

jjeI
j

m 20
2

sin
2

cos2020 2 . 

Комплекс струму:  

tjejI 10020 . 

Задача 2. Комплексна амплітуда mE
  ЕРС джерела змінного струму 

дорівнює –10+10j. Циклічна частота зміни ЕРС – =50 с
-1

. Записати фор-

мулу для знаходження ЕРС в довільний момент часу.  

Розв’язання. Для запису комплексної амплітуди mE
  в показниковій формі 

знайдемо її модуль і аргумент: 

                     21010)10( 22
mE
 ,  

                
4

3
arg mE

 ,    4

3

210
j

m eE , 

4

3
50

504

3

210210
tj

tj
j

tj
m eeeeEE  . 

Вибираючи в E  уявну частину, одержимо: 

4

3
50sin210 tE . 

Доцільно буде також розглянути матеріал, пов’язаний із додаванням 

                      y

                          10

           –10                        x
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синусоїдальних струмів. Нехай в деякому ланцюгу змінного струму є дві 

ланки, які з’єднані паралельно. Нехай по ним проходять струми )(tI  і )(tI  

однієї частоти . Тоді при об’єднанні цих ланок в один ланцюг по ньому бу-

де проходити струм І= I + I . Цей факт можна вважати експериментально 

встановленим. У цій ситуації прийнято говорити, що відбулося додавання 

струмів. Що відбувається при цьому з комплексними амплітудами? 

Нехай струми I , I  і І мають комплексні амплітуди відповідно mI
 , 

mI
  і mI

 . Тоді 

І= I + I =Im I +Im I = II Im = tj
mm

tj
m

tj
m eIIeIeI  ImIm . 

Очевидно, що І – періодична функція від часу t з частотою  і 

mI
 = mI

 + mI
 . 

Отже, хоч при додаванні синусоїдальних струмів однієї і тієї ж частоти їх 

амплітуди, взагалі кажучи, не додаються, їх комплексні амплітуди додаються. 

Задача 3. Знайти суму сил струмів однієї і тієї ж циклічної частоти 

=50 с
-1

, якщо відомо, що вони мають в амперах такі комплексні ампліту-

ди: mI
 =15+20j, mI

 =25–60j. 

Розв’язання. 1. Комплексна амплітуда сумарного струму: 

mI
 = mI

 + mI
 =40–40j= 4240

j

e . 

2. I= 4
50

504 240240
tj

tj
j

eee ,    І=Im I=
4

50sin240 t . 

Далі можна ознайомити студентів з поняттям комплексного опору. 

Нехай розглядається деякий ланцюг, який підключений до генератора з 

ЕРС, що змінюється за синусоїдальним законом із частотою . У цьому 

ланцюгу можуть бути активні опори, індуктивності, ємності. Згідно з 

Штейнмецом, кожній індуктивності величиною L поставлено у відповід-

ність суто уявне число LjRL , яке домовимося називати комплексним 
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опором котушки, а  кожній ємності величиною С – число j
C

RC
1

, яке 

називатимемо комплексним опором конденсатора. Крім того, якщо в лан-

цюгу є активний опір величиною R, то поставимо йому у відповідність дій-

сне число R, яке назвемо комплексним опором активного опору. 

Якщо ланцюг, складений з послідовно з’єднаних реактивних опорів 

(резисторів, котушок, конденсаторів), то комплексним опором цього лан-

цюга називають комплексне число Z, що дорівнює сумі  комплексних опо-

рів складових елементів. Число Y, обернене до числа Z  (
Z

Y
1

), при цьому 

називають комплексною провідністю ланцюга, величину Z  – повним опо-

ром ланцюга. Має місце таке співвідношення: 

Z =

2
2 1

C
LRRRR CL . 

Задача 4. У ланцюг послідовно увімкнені реостат з опором R=20 Ом, 

конденсатор ємністю С=0,000127 Ф і котушка з індуктивністю 

L=0,1275 Гн. Ланцюг підключили до генератора, що дає синусоїдальну 

ЕРС з частотою f=50 Гц. Обчислити комплексний і повний опори ланцюга. 

Розв’язання. =2 f 314 с
–1

. Комплексний опір обчислимо за формулою 

Z = CL RRR , 

де LjRL 314 0,1275j, j
C

RC
1

j
000127,0

1

314

1
. 

Отже, Z=20+
000127,0

1

314

1
1275,0314j 20+15j Ом. 

Повний опір ланцюга знаходимо за формулою 

Z =

2
2 1

C
LRRRR CL

22 1520 =25 Ом. 

Нехай в ланцюг змінного струму паралельно увімкнені два елемента, 

що  мають комплексні опори відповідно Z1 і Z2. Комплексним опором тако-
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го ланцюга домовимося називати число Z, яке визначається рівністю 

21

111

ZZZ
, звідки 

21

21

ZZ

ZZ
Z . 

Через Y, Y1, Y2 позначимо відповідно комплексну провідність всього лан-

цюга, комплексну провідність першого і другого елементів. Тоді Y=Y1+Y2. 

Задача 5. Ланцюг складається з двох паралельних ланок і має такі па-

раметри: R1=19,7 Ом, L=0,031 Гн, R2=44 Ом, С=0,000096 Ф. Визначити 

комплексні опори кожної з ланок і повний опір всього ланцюга, якщо по 

ньому проходить струм з частотою f=50 Гц. 

Розв’язання. =2 f 314 с
–1

; LjRL 9,8j, j
C

RC
1

–33j. 

Знайдемо комплексні опори Z1 і Z2 першої і другої ланок: 

Z1= R1+ RL =19,7+9,8j,       Z2= R2+ RС =44–33j. 

Комплексний опір всього лан-

цюга: 

21

21

ZZ

ZZ
Z =

j

jj

2,237,63

33448,97,19
 

15,4–9,04j. 

Повний опір всього ланцюга: 

Z =
22 04,94,15 17,9 Ом. 

У домашнє завдання також потрібно включити задачі подібної тематики. 

Задача 1. Запишіть у показниковій і алгебраїчній формах вираз для 

комплексної амплітуди струму, якщо AIm 6 ,  =30 . 

Задача 2. Комплексна амплітуда струму mI
 = 915

j

e . Запишіть миттєве 

значення сили цього струму в момент часу t, якщо його частота дорівнює . 

Задача 3. Котушка має активний опір R=40 Ом і індуктивність L=0,01 

                        R1             L

                     C               R2

                                 
                                 E
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Гн. Визначити повний опір котушки, якщо по ній проходить змінний струм 

з частотою f=100 Гц. 
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1988. – 259 с. 
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Резюме. В статье рассматриваются методы использования физических и 

электротехнических задач для мотивации и закрепления знаний студентов 

по теме "Комплексные числа". 

Summary. The article deals with methods of using physical and electro-

technical tasks for students' skills motivation and consolidation concerning the 

theme "Complex numbers". 

Надійшла до друку 03.09.2002 р. 

 


