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Кватерніони ... Це була революція в арифметиці, 
подібна тій, яку здійснив Лобачевський в геометрії. 

Анрі Пуанкаре 
 

У статті розглядається один з підходів до розширення представлень студентів про 
число шляхом ознайомлення їх з поняттям кватерниона. 

 
 

На сучасному етапі розвитку 
суспільства і в майбутньому гостро 
поставатиме потреба у висококваліфі-
кованих фахівцях комп’ютерно-орієнто-
ваних спеціальностей. Пояснюється це 
тим, що завдяки бурхливому розвитку 
комп’ютерної техніки розкриваються 
якісно нові можливості для використан-
ня комп’ютера в самих різноманітних 
галузях науки, техніки, виробництва. 

Підготовка фахівців комп’ю-
терно-орієнтованих спеціальностей 
здійснюється у вищих навчальних 
закладах різних рівнів акредитації. Вона 
включає в себе оволодіння студентами 
відповідним комплексом навчальних 
дисциплін, серед яких вагому частку 
становлять професійно значущі дис-
ципліни. У цьому комплексі важливе 
місце повинно належати математичним 
дисциплінами. Це пояснюється тим, що 
вони є базовими для багатьох дисциплін 
професійного циклу. Крім цього, при 
реалізації своїх професійних функцій 
фахівці комп’ютерних спеціальностей 
постійно будуть стикатися із задачами, 

розв’язання яких потребуватиме наяв-
ності відповідних фундаментальних 
математичних знань, вміння аналі-
зувати і вибирати оптимальні рішення. 
Тому навчаючись у вищому нав-
чальному закладі, студенти вказаних 
спеціальностей повинні здобути грун-
товну математичну освіту. 

Враховуючи, що комп’ютерні 
технології широко впроваджуються в 
різні галузі науки, техніки, вироб-
ництва, в процесі навчання важливого 
значення слід надавати ознайомленню 
студентів з математичними поняттями і 
фактами, які застосовуються чи будуть 
у майбутньому застосовуватися під час 
моделювання реальних процесів і явищ. 
До таких понять слід віднести поняття 
кватерніона. 

Нами досліджується методика 
розширення уявлень студентів вищих 
закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації 
комп’ютерно-орієнтованих спеціаль-
ностей про число шляхом введення 
поняття кватерніона. 
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Поняття кватерніона можна ввести 
після вивчення студентами теорії комплек-
сних чисел у межах єдиного модуля “Роз-
ширення поняття числа”. На перших за-
няттях, присвячених розширенню поняття 

числа, доцільно ознайомити студентів із 
схемою, яка ілюструє співвідношення між 
основними числовими множинами: 

 

 
Модуль “Розширення поняття числа” 

№ 
 

Назва теми Орієнтовна 
кількість годин 

1. Розширення поняття числа від натурального до дійсного. 4 
2. Поняття комплексного числа. Алгебраїчна форма комплексного числа. 2 
3. Геометричне зображення комплексних чисел. Тригонометрична 

форма комплексного числа. 
4 

4. Показникова форма комплексного числа. Переходи від 
показникової до інших форм комплексного числа. 

2 

5. Застосування комплексних чисел для розв’язування прикладних 
задач. 

4 

6. Узагальнення поняття числа. Гіперкомплексні числа. Кватерніони. 6 
 Всього 22 

 

   натуральні числа     цілі    раціональні    дійсні    комплексні   кватерніони

 
 
 

 
 
 
 
Закінчуючи заняття, присвячене 

застосуванню комплексних чисел для 
розв’язування прикладних задач, 
необхідно підвести підсумок, зазначив-
ши, що комплексні числа виявилися 
досить корисними і знайшли багато 
застосувань. Тому природно сподіватися, 
що інші, більш загальні види чисел, 
також мають важливі застосування. Тут 
варто звернутися до історії розвитку 
математики і розповісти студентам, що 
Дж.К.Максвелл (1831-1879), вивчаючи 
побудовану ним математичну модель 
класичної електродинаміки, передбачив 
існування електромагнітних хвиль. 
Пізніше Г.Р.Герц (1857-1894) експери-
ментально встановив існування таких 
хвиль. Компактний запис своїх відомих 
рівнянь Максвелл подав в термінах 
кватерніонів. У 60-70-х роках минулого 
століття механіками були розроблені 
методи розрахунків систем управління 
орієнтацією штучних супутників Землі, 

що грунтувалися на використанні 
кватерніонів. 

На першому з трьох занять, при-
свячених кватерніонам, можна запро-
понувати студентам історичну довідку 
про розвиток поняття числа, включивши 
в розгляд числа вигляду  (де i 
та j – дві різні уявні одиниці) – триплети, і 
вказати причину падіння інтересу в 
науковців до таких чисел. Розповісти про 
видатного вченого У.Р.Гамільтона (1805-
1865), який займався проблемами 
узагальнення комплексних чисел. Можна 
зазначити, що в 22 роки він був обраний 
професором Дублінського університету і 
директором Дублінської обсерваторії, а в 
32 роки його було обрано президентом 
Ірландської Академії наук. В 1844 році 
Гамільтон виклав елементи теорії 
кватерніонів на чотирьох сторінках. А в 
1845 році склав з себе повноваження 
президента Академії наук, щоб повністю 
зайнятися вивченням кватерніонів. 

cjbia ++
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Далі можна перейти до викладен-
ня теоретичного матеріалу і розглянути 
вирази вигляду q0 + q1i+ q2 j + q3 k,    (1) 
де q0, q1, q2, q3, – дійсні числа, i,  j, k – 
уявні одиниці ( ). 1222 −=== kji

Якщо розглядати уявну площину, 
а в ній уявні одиниці, зображені у 
вигляді взаємно перпендикулярних 
одиничних векторів, то узагальнення 
може мати такий вигляд: 

 
 
 
 
 
 
 
Знак “+” у виразі (1) – це не знак 

суми, а знак об’єднання компонентів q0, 
q1, q2, q3 цього виразу в єдине ціле. Для 
того, щоб вказаний вираз можна було 
назвати числом, необхідно ввести умову 
рівності та правила дій (додавання, 
віднімання, множення). Нехай  

kqjqiqqQ 3210 +++= , 
kqjqiqqQ 3210 ′+′+′+′=′ . 
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Далі слід зазначити, що вирази 
вигляду (1), для яких рівність та 
арифметичні дії (додавання, віднімання, 
множення) визначені за вказаними 
правилами, називають кватерніонами. 

Студентам слід зауважити, що 
добуток кватерніонів не є комутатив-
ним, тобто у загальному випадку 

, і навести приклади, коли 
комутативність виконується. Далі мож-
на розглянути задачі, пов’язані з 
арифметикою кватерніонів. 

QQQQ ⋅′≠′⋅

На другому занятті доцільно буде 
ознайомити студентів із таблицею, яка 
асоціює перехід від комплексної площи-
ни С до простору кватерніонів К. 

На занятті до кожного пункту 
таблиці бажано навести приклади. Для 
кращого запам’ятовування правила мно-
ження уявних одиниць i, j, k (пункт 1 
таблиці) студентів слід ознайомити з 
відповідним мнемонічним правилом: 

 
 
 
 
 
 
 
При русі по колу проти 

годинникової стрілки зустрічаються 
уявні одиниці i, j, k. Добуток двох 
сусідніх дорівнює третій зі знаком “+”, 
якщо перехід по колу від першого 
співмножника до другого відбувається 
проти годинникової стрілки, та зі 
знаком “–“, якщо перехід відбувається 
за годинниковою стрілкою. Коменту-
ючи це правило, слід наголосити 
студентам, що для добутку уявних 
одиниць не справджується комутатив-
ний закон. Так, наприклад, i⋅j≠j⋅i. 

Доцільно буде привернути увагу 
студентів до пункту 7 таблиці і запропонувати 
їм самостійно довести рівність 

2121 QQQQ ⋅=⋅ . 
Вона в подальшому використовуватиметься 
при розв’язуванні задач. 

На третьому занятті студентів 
можна ознайомити із деякими застосу-
ваннями теорії кватерніонів для розв’я-
зування нескладних задач. 

Задача 1. Довести, що число 1271 
можна представити у вигляді суми 
чотирьох точних квадратів. 

Розв’язання. Очевидно, що  
,11253141, 31  1271 2222 +++=⋅=  

.012641 2222 +++=  Тоді  
,264,2531 22 jikji ++=+++=  

=++⋅+++= 22 26251271 jikji  
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Задача 2. Задано прямокутник зі 
сторонами 30 см і 74 см. Чи можна 
побудувати чотири квадрати, сума 
площ яких дорівнює площі прямокут-
ника? 

Відповідь: Можна (квадрати 
мають відповідно сторони завдовжки 
1 см, 13 см, 31 см, 33 см). 

Закінчуючи ознайомлення сту-
дентів з елементами теорії 
кватерніонів, можна зазначити, що: 

– теорія кватерніонів є як 
науковою, так і культурною спадщи-
ною; 

–  в подальшому теорія 
кватерніонів обіцяє широке поле 
застосувань; 

– існують подальші узагаль-
нення чисел, наприклад, достатньо 
розроблена теорія октав (чисел 
вигляду 

55443322110 iuiuiuiuiuuu +++++=

7766 iuiu ++  де )7,,1( K=kik  – уявні 
одиниці) та загальна теорія 
гіперкомплексних чисел. 
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Summary. In the article one of the approaches towards the broadening of students’ awareness 

of a number by the way of acquaintance with quaternion notion is taken under consideration. 
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