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Ο όρος ρίζα στα Μαθηµατικά αναφέρεται σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις
µε ανάλογες σηµασίες, οι οποίες όµως, όπως θα δούµε παρακάτω, συσχετίζονται µεταξύ τους. Οι περιπτώσεις αυτές είναι: α) ρίζα µιας εξίσωσης (root of
an equation), β) ρίζα ενός αριθµού (root of a number) και γ) ρίζα ενός πολυωνύµου (root of a polynomial).
• Ρίζα1 µιας εξίσωσης F(x) = 0 µε πεδίο ορισµού ένα σύνολο Κ ονοµάζεται
κάθε στοιχείο r του Κ που επαληθεύει την εξίσωση αυτή, δηλαδή που ισχύει F(r) = 0.
• Αν α είναι ένας µιγαδικός αριθµός και ν ένας φυσικός αριθµός διάφορος
του µηδενός, τότε οι ρίζες της εξίσωσης zν – α = 0 λέγονται και νιοστές ρίζες του µιγαδικού αριθµού α.
• Ρίζα ενός πολυωνύµου P(x) του x µε σύνολο αναφοράς ένα σύνολο Κ ονοµάζεται κάθε στοιχείο ρ του Κ που µηδενίζει το πολυώνυµο P(x), δηλαδή που ισχύει Ρ(ρ) = 0.
Παρατηρούµε ότι µία ρίζα ρ ενός πολυωνύµου P(x) είναι ρίζα της πολυωνυµικής εξίσωσης P(x) = 0.
Αποδεικνύεται ότι κάθε µιγαδικός αριθµός α ≠ 0 έχει ν διαφορετικές νιοστές
ρίζες οι εικόνες των οποίων στο µιγαδικό επίπεδο για κάθε ν > 2 αποτελούν
κορυφές κανονικού πολυγώνου µε ν πλευρές.
Αν a = ρ (cos θ + i sin θ ) είναι µια τριγωνοµετρική µορφή ενός µιγαδικού αριθµού α ≠ 0, όπου ρ το µέτρο του και θ ένα όρισµά του, τότε οι ν διαφορετικές νιοστές ρίζες του α δίνονται από τον τύπο:
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Λαµβάνοντας υπόψη την διαθεµατικότητα της έννοιας της ρίζας πιστεύω πως ο όρος “ρίζα” καθιερώθηκε στα Μαθηµατικά όπως τον ξέρουµε, µάλλον επειδή η έννοια της ρίζας µιας εξίσωσης αποτελεί την βασική, την κεντρική ιδέα της εξίσωσης, δηλαδή δεν θα είχε νόηµα η έννοια της εξίσωσης
χωρίς την έννοια της ρίζας. Με άλλα λόγια η έννοια της ρίζας στηρίζει την έννοια της εξίσωσης. Να
σηµειωθεί ότι ο όρος “ρίζα” για τη λύση µιας εξίσωσης δεν χρησιµοποιείται µόνο στην ελληνική βιβλιογραφία, αλλά διεθνώς. Για παράδειγµα, σε βιβλίο διεθνούς εµβέλειας (έκδοση Barron’s) που απευθύνεται σε µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αναφέρεται ο ορισµός: «Root (or solution)
of an equation is a number that makes the equation true when used in place of the variable».




zκ = ν ρ  cos

θ + 2κπ
θ + 2κπ
+ i sin
ν
ν


 , κ = 0, 1, …, ν – 1. (1)


(∆είτε βιβλίο Μαθηµατικών Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, § 2.5 Α΄ Μέρους, σελ. 117 (έκδοση 2014)).
Όµως στο σχολικό βιβλίο της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου θεωρώ πως υπάρχει
µια σύγχυση σχετικά µε τον ορισµό της νιοστής ρίζας ενός µη αρνητικού
πραγµατικού αριθµού και τη χρήση του συµβόλου ν . Στο συγκεκριµένο βιβλίο στην § 2.4, σελ. 70, (έκδοση 2014) αναφέρεται ο παρακάτω ορισµός:
«Η ν-οστή ρίζα ενός µη αρνητικού αριθµού α συµβολίζεται µε
µη αρνητικός αριθµός2 που, όταν υψωθεί στην ν, δίνει τον α».

ν

a και είναι ο

∆ηµιουργείται λοιπόν το εξής παράδοξο. Αν δούµε έναν µη αρνητικό πραγµατικό αριθµό α ως µιγαδικό αριθµό, τότε ως νιοστή ρίζα του α ορίζεται κάθε
αριθµός που, όταν υψωθεί στην ν, δίνει τον α (Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου). Αν ο ν είναι άρτιος, τότε για τον αριθµό α υπάρχουν δύο νιοστές πραγµατικές ρίζες που είναι δύο αντίθετοι πραγµατικοί αριθµοί. Σύµφωνα όµως µε τον παραπάνω ορισµό του βιβλίου της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου ως νιοστή ρίζα του α ορίζεται µόνο ο µη αρνητικός αριθµός που έχει αυτή την ιδιότητα!
Νοµίζω πως η σύγχυση αυτή δηµιουργείται λόγω της χρήσης του συµβόλου
ν
. Άλλο θέµα είναι η νιοστή ρίζα ενός αριθµού ως έννοια και άλλο ο συµβολισµός. Απλά, αν α είναι ένας µη αρνητικός πραγµατικός αριθµός, τότε µε το
σύµβολο ν παριστάνεται η µη αρνητική νιοστή ρίζα του α, π.χ. 4 81 = 3 .
Το σύµβολο ν πρέπει να έχει συναρτησιακό χαρακτήρα δηλαδή µονοσήµαντο αποτέλεσµα, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται και σε παραστάσεις. Γι’
αυτό συµφωνήθηκε µε το σύµβολο αυτό να παριστάνεται µόνο η µη αρνητική
νιοστή ρίζα ενός µη αρνητικού πραγµατικού αριθµού και είναι λάθος να ταυτίζεται η έννοια της νιοστής ρίζας ενός αριθµού µε το σύµβολο αυτό.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω κάθε µιγαδικός αριθµός διάφορος του µηδενός έχει
δύο τετραγωνικές ρίζες που είναι δύο αντίθετοι µιγαδικοί αριθµοί. Για παράδειγµα, οι τετραγωνικές ρίζες του µιγαδικού 5 – 12i είναι οι αριθµοί 3 – 2i και
-3 + 2i . Αυτό ισχύει φυσικά και για τους πραγµατικούς αριθµούς, αφού το σύνολο των πραγµατικών αριθµών είναι υποσύνολο του συνόλου των µιγαδικών.
Π.χ. οι τετραγωνικές ρίζες του 25 είναι οι αριθµοί 5 και -5. Με το σύµβολο
της τετραγωνικής ρίζας παριστάνεται µόνο η θετική τετραγωνική ρίζα του 25,
δηλαδή γράφουµε 25 = 5 .
Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι:
Μπορεί να χρησιµοποιείται το σύµβολο
αριθµό;
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“Αποδεικνύεται ότι υπάρχει και είναι µοναδικός”.

ν

γενικότερα για κάθε µιγαδικό

Εάν η διεθνής µαθηµατική κοινότητα συµφωνήσει να επεκταθεί η χρήση του
συµβόλου ν και για µιγαδικούς αριθµούς, τότε µπορεί να χρησιµοποιείται.
Προσωπικά δεν γνωρίζω αν έχει συµφωνηθεί κάτι τέτοιο. Βλέπω όµως ότι σε
κάποια πανεπιστηµιακά συγγράµµατα το σύµβολο ν χρησιµοποιείται και για
µιγαδικούς αριθµούς και µάλιστα χωρίς µονοσήµαντο χαρακτήρα!
Αν συµφωνηθεί να χρησιµοποιείται το σύµβολο ν και για µιγαδικούς αριθµούς, τότε για κάθε µιγαδικό αριθµό α ≠ 0 θα πρέπει µε το σύµβολο αυτό να
παριστάνεται αποκλειστικά και µόνο η νιοστή ρίζα του α για κ = 0 στον παραπάνω τύπο (1). Αυτό, για να είναι η γενίκευση της χρήσης του ν συνεπής
προς τους κανόνες µιας γενίκευσης και εποµένως ορθή. ∆ηλαδή, αν χρησιµοποιηθεί για έναν µη αρνητικό πραγµατικό αριθµό να δίνει ως αποτέλεσµα τον
αριθµό που γνωρίζουµε. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό ας δούµε
ένα παράδειγµα.
Παράδειγµα: Ο αριθµός 81 µπορεί να γραφτεί και ως εξής:

81 = 81(cos 0 + i sin 0) .
Οι τετάρτης τάξεως ρίζες του 81 στο σύνολο των µιγαδικών αριθµών δίνονται
από τον τύπο:
2κπ
2κπ 

zκ = 3  cos
+ i sin
 , κ =0, 1, 2, 3.
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Για κ = 0 προκύπτει ο αριθµός 3, για κ = 1 ο αριθµός 3i, για κ = 2 ο αριθµός -3
και για κ = 3 ο αριθµός -3i. Με το σύµβολο 4 από τις τέσσερις τετάρτης τάξεως ρίζες του 81, όπως γνωρίζουµε, παριστάνεται µόνο η µη αρνητική πραγµατική ρίζα που είναι ο αριθµός 3, δηλαδή έχουµε 4 81 = 3 . Παρατηρούµε ότι
ο αριθµός 3 προκύπτει από τον παραπάνω τύπο για κ = 0. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να ισχύει, αν γενικευθεί η χρήση του, για κάθε µιγαδικό αριθµό διάφορο
του µηδενός και για οποιασδήποτε τάξεως ρίζα. Έτσι λοιπόν αν συµφωνηθεί
να χρησιµοποιείται το σύµβολο ν για κάθε µιγαδικό αριθµό, τότε για κάθε
αρνητικό πραγµατικό αριθµό α µε το σύµβολο
από τις δύο τετραγωνικές
ρίζες του α θα παριστάνεται µόνο η
| a | ⋅ i , δηλαδή θα γράφουµε:

a=

(

)

| a | ⋅ i, π.χ.

(

)

−49 = 49 ⋅ i = 7i .

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τον προβληµατισµό µου πως ο συµβολισµός
της νιοστής ρίζας ενός µιγαδικού αριθµού α ≠ 0 µε το σύµβολο ν για κ = 0
πρακτικά µάλλον δεν θα εξυπηρετεί και πολύ µε την έννοια ότι δεν δηµιουργείται πάντα άµεση αντίληψη ενός τέτοιου αριθµού χωρίς ειδική επεξεργασία.
Για παράδειγµα, ποια είναι η τιµή της παράστασης 12 − 35i ; Μπορούµε να
έχουµε άµεση αντίληψη αυτού του αριθµού, αν τον συναντήσουµε σε µία παράσταση; Τελικά, είναι απαραίτητη η χρήση του συµβόλου ν γενικά στο σύνολο των µιγαδικών αριθµών; Η γενίκευση της χρήσης του θα εξυπηρετήσει
κάποιο σκοπό;

