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  عدد موهومي
iبنا به تعريف عدد  1= i2توان نوشـت   نامند و لذا مي را عدد موهومي مي - هـاي عـدد    . تـوان -=1

  به صورت زير است:   iموهومي 
    i i i i i i3 4 5 6, 1 , , 1=- = = =-  

  و به طور كلي:
    n n n ni i i i i i4 4 1 4 2 4 31 , , 1 ,+ + += = =- =-  

  عدد مختلط  
zعدد  x iy= zتوان به صورت  كه آن را مي + x y( , را قسـمت   x ،نشان داد يك عدد مختلط است =(

xحقيقي RELZ z( z yرا قسمت موهومي  yو  =( IMGZ(   نامند.  مي =(

  مزدوج يك عدد مختلط
zمزدوج عدد مختلط  ،بنا به تعريف x iy= zعددي است مخـتلط كـه آن را بـه صـورت      + x iy= - 

  دهند. نشان مي

  يا مدول يك عدد مختلط (NORM)قدرمطلق يا كالبد يا نرم 
  را كالبد آن گويند. zگاه عدد نامنفي  مختلط باشد آن يك عدد zاگر 

    z x iy r z x y z2 2 0= +  = = +  ³  


