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В рамках магистерской работы под руководством доцента 

кафедры математического моделирования и социальной 

информатики (ММСИ) ПУЭТ, к.ф.-м.н., доц. Парфѐновой Т. А. 

был создан алгоритм тренажера на тему «Комплексные числа», 

а по алгоритму создана программа с использованием 

программной среды С++ Builder 5 и языка программирования 

С++. 

В тренажере рассматриваются такие задачи, как сложение, 

вычитание, умножение и деление комплексных чисел; 

представление комплексного числа в тригонометрической и 

показательной форме. 

На рис. 1-3 показано заглавное окно тренажера и шаги для 

нахождения суммы двух комплексных чисел. 

Тренажер предназначен для дистанционного курса кафедры 

ММСИ ПУЭТ «Алгебра и геометрия».  

Программный продукт планируется передать в сектор 

разработки электронных средств обучения ПУЭТ с целью 

внедрения в дистанционный курс, также как это было сделано с 

другими тренажерами разработанными студентами кафедры 

ММСИ в рамках выпускных работ [1-6]. 
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Рис. 1 – Заглавное окно тренажѐра 

 

 
Рис. 2 – Первые шаги нахождения суммы комплексных чисел 
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Рис. 3 – Последние шаги нахождения суммы чисел 
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