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Σν ζέκα : « Ζ καγεία ησλ αξηζκψλ » είλαη επξείαο θιίκαθαο θαη κεηά
απφ ζπδήηεζε κε ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ ην αλαιχζακε ζηα παξαθάησ
ππνζέκαηα:















Δπηλφεζε ησλ αξηζκψλ
Αλαπαξάζηαζε αξηζκψλ
Δμέιημε ησλ αξηζκψλ
Ηζηνξία ησλ αξηζκψλ
πζηήκαηα αξίζκεζεο
Ζ ΄ελλνηα ηνπ κεδέλ
Ηδηαίηεξνη αξηζκνί
Ο αξηζκφο π
Μαζεκαηηθή εξκελεία ηνπ π
Δθαξκνγέο ηνπ π
Υξνλνιφγην ηνπ π
Σξηγσληθνί αξηζκνί
Σεηξαγσληθνί αξηζκνί
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Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο . Ζ νκάδα Α΄αλάπηπμε ηα παξαθάησ
ππνζέκαηα:








Δμέιημε ησλ αξηζκψλ
Ηζηνξία ησλ αξηζκψλ
Ηδηαίηεξνη αξηζκνί
Ο αξηζκφο π
Μαζεκαηηθή εξκελεία ηνπ π
Σξηγσληθνί αξηζκνί

Ζ νκάδα Β΄ αλάπηπμε ηα παξαθάησ ππνζέκαηα:









Δπηλφεζε ησλ αξηζκψλ
Αλαπαξάζηαζε αξηζκψλ
πζηήκαηα αξίζκεζεο
Ζ ΄ελλνηα ηνπ κεδέλ
Δθαξκνγέο ηνπ π
Υξνλνιφγην ηνπ π
Σεηξαγσληθνί αξηζκνί

ΟΜΑΓΑ Α
ΓΑΡΟΤΦΑΛΖ ΚΩΝ/ΝΑ
ΘΔΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
ΚΟΚΚΟΡΟΤ ΑΓΑΜΑΝΣΗΑ
ΜΔΣΟΤΗ ΓΗΔΜΗΝ

ΟΜΑΓΑ Β
ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΚΩΝ/ΝΟ
ΒΔΡΓΑΓΟ ΩΣΖΡΟ
ΒΔΡΓΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΥΡΗΣΟΦ ΥΡΖΣΟ
ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ
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ΠΡΟΛΟΓΟ
ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αζρνιεζήθακε αξρηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα
χπαξμεο αξηζκψλ, ηελ εμέιημε απηψλ θαζψο θαη ηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηε γξαθή ηνπο.Δπίζεο
αζρνιεζήθακε κε ηελ ηζηνξία ησλ αξηζκψλ, Αξηζκεηηθά ζχκβνια-πζηήκαηα Αξίζκεζεο.
Δπηπξφζζεηα αλαθεξζήθακε ζην 0 θαη ζηελ ηζηνξία απηνχ απφ ηφηε πνπ αλαθαιχθζεθε κέρξη θαη
ζήκεξα. Σν 0 είλαη έλαο αξηζκφο ηδηαίηεξα ρξήζηκνο, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ δηεθφιπλε πνιινχο
καζεκαηηθνχο.Σέινο
εκβαζχλακε
ζηνπο
ηδηαίηεξνπο
αξηζκνχο,Σέιεηνπο,Πξψηνπο,Φίινπο,Σξηγσληθνχο
θαη
Σεηξαγσληθνχο.Δπίζεο
θηηάμακε
πξνγξάκκαηα πνπ ππνινγίδνπλ ηξηγσληθνχο θαη ηεηξαγσληθνχο αξηζκνχο κέρξη έλαλ νξηζκέλν
αξηζκφ πνπ δίλνπκε.
Έρεηε ζθεθηεί πνηέ γηαηί ην 1 ζεκαίλεη “έλα” θαη ην 2 ζεκαίλεη “δχν”. Ση θξχβνπλ πίζσ απφ ηε
ινγηθή γξακκή ηνπο; Γηα πνην ζθνπφ επηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζχκβνια γηα λα ηνπο
αλαπαξαζηήζνπλ; ηνπο ιαηηληθνχο αξηζκνχο είλαη εχθνιν αιιά ζηνπο θνηληθηθνχο αξηζκνχο; Ζ
απάληεζε είλαη απιή: είλαη ζέκα γσληψλ.
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Οη Αηγχπηηνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο γσλίεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο ραξαθηήξεο.

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ:
Ζ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα κεηξήζεη πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ φπσο ηα δψα ηνπ ηνλ
νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ζπκβφισλ. Σέηνηα ζχκβνια ήηαλ ε ηειεία, θάπνηα γξακκή, θάπνην ζρήκα
ηνπ ρεξηνχ ηνπ θ.α. ια απηά φκσο δελ απνηειεί έλα ζχζηεκα αξίζκεζεο.
Οζηά θαη άιια αληηθείκελα έρνπλ αλαθαιπθζεί κε ζεκάδηα θνπήο πάλσ ζε απηά θαη έηζη πνιινί
πηζηεχνπλ φηη είλαη ζεκάδηα θαηακέηξεζεο έλα πξνο έλα (tally marks). Απηά κπνξεί λα έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ ,φπσο είλαη νη αξηζκνί ησλ εκεξψλ, ησλ ζειεληαθψλ
θχθισλ ή ηελ δηαηήξεζε αξρείσλ πνζνηήησλ, φπσο ησλ δψσλ
Σν πξψην γλσζηφ ζχζηεκα κε ηελ έλλνηα ηεο ηηκήο ζέζεσο ήηαλ ην ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο αξραίαο
Μεζνπνηακίαο ( πεξίπνπ ην 3400 π.Υ.) θαη ην γλσζηφ ζχζηεκα βάζεο 10 απφ ην 3100 π.Υ. ζηελ
Αίγππην.
Οη αξραίνη Έιιελεο ζθέθηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα αξηζκεηηθφ ζχζηεκα ηα γξάκκαηα ηνπ
αιθαβήηνπ π.ρ. α = 1 , β = 2
Οη Ρσκαίνη , ρξεζηκνπνηνχζαλ γξακκέο, φπσο ηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ, ηελ παιάκε κε ηνλ
αληίρεηξα.
Απφ ην Διιεληθφ θαη Ρσκατθφ ζχζηεκα αξηζκψλ φκσο έιεηπε ην 0. Έηζη ήξζαλ νη Άξαβεο πνπ
δεκηνχξγεζαλ ην ζχγρξνλν δεθαδηθφ αξηζκεηηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη θαη ηνλ αξηζκφ 0.
Έρεηε πνηέ αλαξσηεζεί γηαηί ην 1 είλαη…. „έλα‟, ην 2 είλαη „δχν‟, ην 3 είλαη „ηξία‟ θαη πνηα είλαη ε
πξνέιεπζε ησλ αξηζκψλ;
Οη αξηζκνί πνπ γξάθνπκε δεκηνπξγήζεθαλ κε αιγφξηζκνπο, (1,2,3,4 θ.ι.π.) πνπ νλνκάδνληαη
αξαβηθνί αιγφξηζκνη, γηα λα μερσξίδνπλ απφ ηνπο ξσκατθνχο αιγφξηζκνπο (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, θιπ.)
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Οη Άξαβεο δηέδσζαλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αιγφξηζκνπο, σζηφζν ε πξνέιεπζή ηνπο πεγαίλεη πίζσ
ζηνπο εκπφξνπο, πνπ ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα κεηξήζνπλ θαη λα θάλνπλ ηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο ηνπ

Ζ ΔΦΔΤΡΔΖ ΣΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ
Οη αξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα θαη πνπ νλνκάδνπκε "αξαβηθνχο", πξνέξρνληαη απφ ηελ
Ηλδία θαη ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνλ Ηλδφ αζηξνλφκν Αξηακπαράηα. ( 6νο αηψλαο) .Πξηλ θηάζνπκε
ζηνπο ζεκεξηλνχο (αξαβηθνχο) αξηζκνχο, θάζε ιαφο ηελ αλάγθε λα εθθξάδεηαη κε αξηζκνχο, ηελ
ηθαλνπνηνχζε κε ηα δηθά ηνπ ζπκβνιηθά ζεκεία. Άιια ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αξραίνη Αηγχπηηνη,
άιια νη Έιιελεο, νη Κηλέδνη, νη Ρσκαίνη, νη Άξαβεο.
Οη πξφγνλνί καο ζθέθηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ ζπκβνιηθά ζεκεία γηα αξηζκνχο ηα
γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ, π.ρ. α'=1, β'=2, νη Ρσκαίνη ρξεζηκνπνίεζαλ γξακκέο, φπσο ηα δάθηπια
ησλ ρεξηψλ, ηελ παιάκε κε ηνλ αλνηθηφ αληίρεηξα γηα λα γξάςνπλ ην 5(=V), ηηο δπν παιάκεο γηα ην
δέθα.
Σν πξφβιεκα κε ην ειιεληθφ θαη ηε ξσκατθφ ζχζηεκα αξηζκψλ ήηαλ ε απνπζία ηνπ κεδελφο. Δδψ
ήξζαλ νη Άξαβεο πνπ επηλφεζαλ ην ζχγρξνλν δεθαδηθφ αξηζκεηηθφ ζχζηεκα, πνπ πεξηέρεη θαη ηνλ
αξηζκφ κεδέλ.
ήκεξα ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξάζηαζε ησλ αξηζκψλ νλνκάδνληαη ςεθία ή
αξαβηθνί ραξαθηήξεο θαη είλαη νη εμήο: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ
δέθα ςεθίσλ κπνξνχκε λα δειψζνπκε έλα αξηζκεηηθφ πνζφ, π.ρ. κε ην ζπλδπαζκφ ηνπ 1 θαη ηνπ 2
(απφ κία θνξά ην θαζέλα) έρνπκε ην 12, θαη ην 21. ζν θαη λα καο θαλεί παξάμελν, είλαη απνιχησο
αιεζηλφ φηη ηειεπηαίν απφ φια ηα αξηζκεηηθά ςεθία βξήθαλ νη άλζξσπνη ην 0.
Ζ δηάδνζή ησλ Ηλδηθψλ θαη κεηέπεηηα... " νλνκαδφκελσλ αξαβηθψλ αξηζκψλ " (!!!!) ζηνλ αξαβηθφ
θφζκν αλάγεηαη ζην 771, φηαλ θάπνηνη Ηλδνί καζεκαηηθνί έθηαζαλ ζηε Βαγδάηε. Σνλ 9ν αηψλα
έκπνξνη έθεξαλ ζηελ Δπξψπε ηελ αξαβηθή κεηάθξαζε ελφο ηλδηθνχ ρεηξνγξάθνπ γηα ηνπο
αξηζκνχο. Απηφ ππήξμε ε αθνξκή ησλ κεηέπεηηα παξεμεγήζεσλ.
ηαλ ην θείκελν κεηαθξάζηεθε ζηα ιαηηληθά, ηα λέα ζχκβνια νλνκάζηεθαλ "αξαβηθνί αξηζκνί".
Απηνί άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη ζηελ Δπξψπε ην 1200 κ.Υ. θαη ε γξαθή ηνπο ππέζηε πνιιέο
ηξνπνπνηήζεηο.
Σν 1299, ζηε Φισξεληία, απαγνξεχηεθε ε ρξήζε ηνπο θαηά ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο επεηδή ήηαλ
εχθνιε ε παξαπνίεζή ηνπο (γηα παξάδεηγκα, ην 0 εχθνια κεηαηξεπφηαλ ζε 6). Ζ γξαθηζηηθή ηνπο
πνηθηινκνξθία ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1445, εκεξνκελία επηλφεζεο ηεο ηππνγξαθίαο.
Αληίζεηα, νη αξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηνλ αξαβηθφ θφζκν κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηνπο
αξρηθνχο ηλδηθνχο αξηζκνχο.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2014-2015

Page 6

Ερευνητική Εργασία «Η μαγεία των αριθμών»

Ζ αναπαπάζηαζη ηων θςζικών απιθμών
Οη θπζηθνί αξηζκνί έρνπλ νλνκαζίεο. ηα ειιεληθά, ηνπο φξνπο ηεο δίρσο πέξαο αθνινπζίαο
ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ ηνπο νλνκάδνπκε, ηνπο γξάθνπκε θαη ηνπο δηαβάδνπκε μηδέν, ένα, δύο,
ηπία, ηέζζεπα, πένηε, έξι, επηά, οκηώ, εννέα, δέκα, ένδεκα(δέθα θαη ελ), δώδεκα (δέθα θαη
δχν), δεκαηπία, δεκαηέζζεπα, δεκαπένηε, δεκαέξι, δεκαεπηά, δεκαοκηώ, δεκαεννέα, είκοζι,
είκοζι ένα, είκοζι δύο θ.ν.θ.
ηαλ βιέπνπκε έλα πιήζνο πξαγκάησλ αληηιακβαλφκαζηε ακέζσο φηη ην πιήζνο
απηφ αληηζηνηρεί ζε θάπνηνλ θπζηθφ αξηζκφ, αιιά γηα λα πνχκε απφ πφζα ακπιβώρ
πξάγκαηα απνηειείηαη ην πιήζνο πξέπεη λα ηα απαπιθμήζοςμε, δειαδή λα απνδψζνπκε ζε θαζέλα απφ απηά κία θαη κφλνλ κία απφ ηηο νλνκαζίεο έλα, δχν ηξία, θ.ιπ.
Σν ηειεπηαίν αξηζκεηηθφ φλνκα πνπ πξνθέξνπκε, κε ην νπνίν θαη εμαληινχληαη φια
ηα πξάγκαηα, απνθαιχπηεη θαη ηνλ θπζηθφ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζην πιήζνο απηφ.
Δίλαη θαλεξφ φηη ην φλνκα απηφ δελ εμαξηάηαη απφ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία νλνκάζηεθαλ ηα πξάγκαηα. Πξφζεμε φηη ζπλήζσο, εηδηθά ζηελ πξαθηηθή αξηζκεηηθή, αγλννχκε ην κεδέλ ζηελ απαξίζκεζε απηή θαη αξρίδνπκε κε ην έλα. Ωζηφζν αλ αξρίδακε
κε ην κεδέλ, ηφηε ην πιήζνο ησλ κεηξεκέλσλ κνλάδσλ είλαη ν αξηζκφο πνχ έπεηαη
ακέζσο ζηελ αξηζκεηηθή αθνινπζία ηνπ αξηζκνχ πνπ πξνθέξζεθε ηειεπηαίνο.
Αληίζηνηρα, φηαλ δνχκε έλα πιήζνο κνλάδσλ ζηε ζπλεζηζκέλε ρσξηθή αλαπαξάζηαζή ηνπ κπνξνχκε λα ην νλνκάζνπκε σο κε κεδεληθφ θπζηθφ αξηζκφ
απαξηζκψληαο ηηο κνλάδεο ηνπ, δειαδή απνδίδνληαο ηνπο φξνπο ηεο αξηζκεηηθήο
αθνινπζίαο έλα, δχν, ηξία θ.ιπ (ή θαη ηεο αθνινπζίαο κεδέλ, έλα, δχν θ.ιπ) ζηηο
κνλάδεο ηνπ, αξρίδνληαο ι.ρ. απφ ηα αξηζηεξά, δεδνκέλνπ φηη έηζη, κε απηή ηε
θνξά, δηαβάδνπκε θαη γξάθνπκε ζηα ειιεληθά.
Δδψ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη αλζξσπνιφγνη έρνπλ ζπλαληήζεη πνιηηηζκνχο ησλ νπνίσλ ε γιψζζα δηαζέηεη νλνκαζίεο γηα ην έλα θαη ην δχν, εθθξάδεη
κέζσ απηψλ κε ηνλ πξνθαλή ηξφπν ην ηξία θαη ην ηέζζεξα, αιιά απφ εθεί θαη
πέξα θαηαθεχγεη ζηε ιέμε «πνιιά» θαη ηα ζπλψλπκά ηεο.
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Ζ γπαπηή ζςμβολική αναπαπάζηαζη ηων θςζικών απιθμών
Παληνεηδή ηεθκήξηα καο απνθαιχπηνπλ φηη νη άλζξσπνη απφ πνιχ παιαηά επηρείξεζαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ζπκβνιηθά ηνπο αξηζκνχο θαη εηδηθφηεξα ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ο απινχζηεξνο ηέηνηνο ηξφπνο είλαη κέζσ ηεο
επαλαιεπηηθήο θαηαγξαθήο ηεο κνλάδαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πξψηκε απαξηζκεηηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ. Σνλ ηξφπν απηφλ κπνξνχκε λα ηνλ αλαγλσξίζνπκε αθφκε θαη επάλσ ζε απνιηζσκέλν θφθθαιν πνπ ρξνλνινγήζεθε ζην 8000
π.Υ. θαη βξέζεθε ζην Εαΐξ6. Γειαδή, γηα λα θαηαγξάςσ κηα αθέξαηα πνζφηεηα
θάπνηνπ είδνπο ζεκεηψλσ έλα ραξαθηεξηζηηθφ, νξηζκέλν ζεκάδη, ι.ρ. θάλσ κηα
εγθνπή πάλσ ζε έλα ηξπθεξφ θνκκάηη μχινπ, πάλσ ζε κηα πήιηλε πιάθα, πάλσ
ζηελ άκκν, πάλσ ζηνλ πάππξν ή ζην ραξηί, ζπκβνιηθά Η. Οπφηε, π.ρ. έλα = Η, ηξία
= ΗΗΗ, ηέζζεξα = ΗΗΗΗ, δεθανθηψ = ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ.
Γελ είλαη δχζθνιν λα αληηιεθζνχκε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ηέηνηνλ ηξφπνλ αλαπαξάζηαζεο. Φαληάζνπ ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζψλ πνπ θηλνχληαη ζε έλαλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ αιιά θαη ηε δπζθνιία ηεο άκεζεο θαη εχθνιεο
δηάθξηζεο κεηαμχ ηνπ IIIIIIIIIIIIIIIIII θαη ηνπ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ.
Δίλαη ινγηθφ θαη έηζη έγηλε ζηελ ηζηνξία νη άλζξσπνη λα επηλνήζνπλ ζπζηήκαηα πνπ νκαδνπνηνχλ ηα πιήζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκαδηψλ θαη ηηο νκάδεο
πνπ πξνθχπηνπλ λα ηηο ζπκβνιίδνπλ κε λέα ζχκβνια. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο αλαπαξάζηαζεο είλαη ην πωμαϊκό ζύζηημα, κηα ηζηνξηθή παξαιιαγή ηνπ νπνίνπ ζα κειεηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα.

Σο πωμαϊκό ζύζηημα αναπαπάζηαζηρ
Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε επί πνιινχο αηψλεο, απφ πνιινχο αλζξψπνπο
θαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά κέξε θαη είλαη επφκελν λα έρεη πνιιέο παξαιιαγέο.
Δδψ ζα ζςμθωνήζοςμε φηη ε αλαπαξάζηαζε κε ην ξσκατθφ ζχζηεκα αθνινπζεί
ηνπο παξαθάησ θαλφλεο.
α) Σα βαζηθά ζχκβνια γηα ηελ αλαπαξάζηαζε απηή είλαη ηα:
Η (έλα) II (δχν) ΗΗΗ (ηξία) ΗV (ηέζζεξα)
V (πέληε) VI (έμη) VII (επηά) VIII (νθηψ) ΗX (ελλέα)
X (δέθα) ΥΥ (είθνζη) ΥΥΥ (ηξηάληα) ΥL (ζαξάληα)
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L (πελήληα) ΥC (ελελήληα)
C (εθαηφ) CC (δηαθφζηα) CCC (ηξηαθφζηα) CD (ηεηξαθφζηα)
D (πεληαθφζηα) CM (εληαθφζηα)
Μ (ρίιηα) ΜΜ (δχν ρηιηάδεο) ΜΜΜ (ηξεηο ρηιηάδεο)

Δηθ. 1. Οη δπν φςεηο ηνπ θφθθαινπ ηνπ Ishango.
(Βειγηθφ Βαζηιηθφ Ηλζηηηνχην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Βξπμέιεο.)
26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ

β) Γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε έλαλ αξηζκφ ρξεζηκνπνηνχκε ηα παξαπάλσ ζχκβνια ζηε ζεηξά έηζη ψζηε νη θπζηθνί αξηζκνί πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα ζχκβνια
απφ ηα αξηζηεξά ζηα δεμηά λα κηθξαίλνπλ. Tν πιήζνο ησλ κνλάδσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα ζχκβνια είλαη ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ ηνπ αξηζκνχ.
Π.ρ. ν νγδφληα ελλέα αλαπαξίζηαηαη κε LXXXIX θαη όσι κε XLXLIX.
γ) Οξηδφληηα γξακκή πάλσ απφ κηα ζεηξά ζπκβφισλ ζεκαίλεη πνιιαπιαζηαζκφ
ηνπ αξηζκνχ πνπ αλαπαξίζηαηαη κε απηήλ επί ρίιηα.
Π.ρ. X = δέθα επί ρίιηα = δέθα ρηιηάδεο, I V = ηέζζεξηο ρηιηάδεο (φρη ΜΜΜΜ)
θαη MCDIX = ρίιηα ηεηξαθφζηα ελλέα επί ρίιηα = έλα εθαηνκκχξην ηεηξαθφζηεο
ελλέα ρηιηάδεο.
δ) Μία θάζεηε γξακκή ζηα αξηζηεξά, κία ζηα δεμηά καδί κε κία νξηδφληηα γξακκή πάλσ απφ κηα ζεηξά ζπκβφισλ ζεκαίλεη πνιιαπιαζηαζκφ ηεο αμίαο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ επί εθαηφ ρηιηάδεο.
Π.ρ. |X|= δέθα επί εθαηφ ρηιηάδεο = έλα εθαηνκκχξην θαη | MXCIX | = ρίιηα
ελελήληα ελλέα επί εθαηφ ρηιηάδεο = εθαηφλ ελλέα εθαηνκκχξηα θαη ελληαθφζηεο
ρηιηάδεο.
Βιέπνπκε φηη ε αλαπαξάζηαζε απηή δελ νδεγεί ζε κνλνζήκαληεο αλαπαξαζηάζεηο, αθνχ ην ηεηξαθφζηεο πελήληα επηά ρηιηάδεο δηαθφζηα εβδνκήληα ηξία εμίζνπ νξζά, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο, κπνξεί λα γξαθεί είηε CDLVII
CCLXXIII είηε | IV| LVII CCLXXIII. Άιισζηε έρνπλ ζσζεί επηγξαθέο φπνπ ην
ηέζζεξηο ρηιηάδεο αλαπαξίζηαηαη κε ΜΜΜΜ αιιά θαη κε I V .
Πξφζεμε φηη ην ζχζηεκα πνπ πεξηγξάςακε είλαη απιά έλα ζύζηημα καηαγπαθήρ, δελ βνεζά θαζφινπ ζηνπο ππνινγηζκνχο. Μπνξείο, ι.ρ. λα θαληαζηείο έλαλ
θαλφλα πνπ ζα ζνπ επηηξέςεη λα πξνζζέζεηο μησανικά ηνπο αξηζκνχο MXLIV θαη DXCIX;
Ο πξψηνο είλαη ν ρίιηα ζαξάληα ηέζζεξα θαη ν δεχηεξνο ν πεληαθφζηα ελελήληα ελλέα. Σν άζξνηζκά ηνπο είλαη ν ρίιηα εμαθφζηα ζαξάληα ηξία: MDCXLIII.
Οη Ρσκαίνη γηα λα θάλνπλ πξάμεηο δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ίδην ην ζχζηεκα
ηεο αλαπαξάζηαζεο, αιιά ηνλ άβακα με πούλια, έλαλ «ρεηξνθίλεην ππνινγηζηή». Ο ξσκατθφο άβαθαο κε πνχιηα απνηεινχληαλ απφ έλα ηξαπέδη, ε επίπεδε
επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ ήηαλ ρσξηζκέλε κε παξάιιειεο γξακκέο ζε πεξηνρέο πνπ
αληηπξνζψπεπαλ ηηο βαζηθέο αξηζκεηηθέο ηάμεηο κεγέζνπο (Η, Υ, C, M, X, C ) ηνπ
ξσκατθνχ ζπζηήκαηνο αλαπαξάζηαζεο.
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Σο ινδοαπαβικό ζύζηημα αναπαπάζηαζηρ
ην ηλδναξαβηθφ ζχζηεκα κε βάζε ην δέθα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα:
α) ινη νη αξηζκνί γξάθνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ παξαθάησ δέθα ςεθίσλ θαη
θαηαγξάθνληαη νξηδφληηα θαη δηαβάδνληαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά:
0 (κεδέλ), 1 (έλα), 2 (δχν), 3 (ηξία), 4 (ηέζζεξα), 5 (πέληε), 6 (έμη), 7 (επηά),
8 (νθηψ), 9 (ελλέα)
β) Σα ςεθία απηά αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζηελ αλαπαξάζηαζε έρνπλ
δηαθνξεηηθή αμία, δειαδή αλαπαξηζηνχλ κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο θ.ν.θ.
φηαλ αληίζηνηρα βξίζθνληαη ζηε δεμηφηεξε ζέζε ηεο αλαπαξάζηαζεο, ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ηεο δεμηφηεξεο, ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ηεο δεμηφηεξεο
ηεο δεμηφηεξεο θ.ν.θ.
Σν ηλδναξαβηθφ ζχζηεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο εηζήγαγε ζηε Γχζε ν Λενλάξλην
ηεο Πίδαο (π. 1170 - π. 1250 κ.Υ.), ν γλσζηφο σο Fibonacci, κε ην βηβιίν ηνπ Liber
Αbbaci (1202 θαη επαλέθδνζε 1228). Γξάθεη ζε απηφ ν Λενλάξλην: «Σα ελλέα
ςεθία ησλ Ηλδψλ είλαη ηα 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Με απηά θαη ην ζχκβνιν 0,
πνπ νη Άξαβεο απνθαινχλ «δέθηξνπκ» κπνξεί λα γξαθεί θάζε αξηζκφο, φπσο ζα
δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα».
ηελ Απιθμηηική ηνπ Σξεβίδν πάιη δηαβάδνπκε: «Αξίζκεζε είλαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ κε ςεθία. Απηφ γίλεηαη κε δέθα ραξαθηήξεο ή ςεθία φπσο
δείρλνπκε εδψ: i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Απφ ηα ςεθία απηά ην πξψην, i, δελ απνθαιείηαη αξηζκφο, αιιά πεγή ηνπ αξηζκνχ. Σν δέθαην ςεθίν, 0, απνθαιείηαη δέθηξνπκ (zephirum) ή nulla, δειαδή είλαη ην ςεθίν γηα ην ηίπνηα, αθνχ απφ κφλνλ
ηνπ δελ έρεη θακία αμία, κνινλφηη καδί κε ηα άιια κεγαιψλεη ηελ αμία ηνπο»9.
Αμίδεη λα αλαθέξνπκε εδψ φηη ην ηλδναξαβηθφ ζχζηεκα είλαη γλσζηφ (κνινλφηη
δελ ρξεζηκνπνηείηαη) ζε νξηζκέλνπο θχθινπο βπδαληηλψλ ινγίσλ ζηα ηέιε ηνπ
δέθαηνπ ηξίηνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ δέθαηνπ ηέηαξηνπ αηψλα, ράξε ζηα έξγα Απσή
ηηρ Μεγάληρ και Ινδικήρ Ψηθοθοπίαρ (αγλψζηνπ ζπγγξαθέα) θαη Ψηθοθοπία καη’
Ινδούρ ηνπ Μάμηκνπ Πιαλνχδε.
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Οη θπζηθνί αξηζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κεηξήζεηο (έλα κήιν, δχν κήια, ηξία κήια,
...)

ηα καζεκαηηθά, νη θςζικοί απιθμοί είλαη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε θαη γηα
ηε ζχγθξηζε . Μηα κεηαγελέζηεξε έλλνηα είλαη εθείλε ελφο νλνκαζηηθνχ αξηζκνχ , ν νπνίνο
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ νλνκαζία.
Γελ ππάξρεη θαζνιηθή ζπκθσλία γηα ην αλ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην κεδέλ ζην ζχλνιν ησλ
θπζηθψλ αξηζκψλ: κεξηθνί νξίδνπλ ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο λα είλαη νη θεηικοί ακέπαιοι 1, 2, 3,...
ελψ γηα άιινπο ν φξνο πξνζδηνξίδεη ηνπο μη-απνηηικούρ ακέπαιοςρ 0, 1, 2, 3, .... Ο πξψηνο
νξηζκφο είλαη ν παξαδνζηαθφο, κε ηνλ ηειεπηαίν νξηζκφ λα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ηνλ 19ν
αηψλα. Μεξηθνί ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν θςζικό απιθμό απνθιείνληαο ην 0 θαη ακέπαιο
απιθμό γηα λα ην ζπκπεξηιάβνπλ. Άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ακέπαιο απιθμό θαηά ηξφπν πνπ
λα πεξηιακβάλεη ηφζν ην κεδέλ φζν θαη ηνπο αξλεηηθνχο αθέξαηνπο, δειαδή σο ηζνδχλακν
ηνπ ακεπαίος φξνπ. Ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξεηφηεηα, φπσο ε
θαηαλνκή ησλ πξψησλ αξηζκψλ, κειεηνχληαη ζηε ζεσξία αξηζκψλ. Πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ
θαηακέηξεζε θαη ηελ παξαγγειία, φπσο ε θαηάηκεζε απαξίζκεζε, κειεηνχληαη ζηε πλδπαζηηθή
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Ηζηοπία ηων θςζικών απιθμών
Οη θπζηθνί αξηζκνί είραλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξήζνπλ ηα
πξάγκαηα μεθηλψληαο κε ηνλ αξηζκφ 1.
Ζ πην πξσηφγνλε κέζνδνο πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα θπζηθφ αξηζκφ είλαη λα βάιεηο θάησ κηα
θνπθθίδα γηα θάζε αληηθείκελν. Αξγφηεξα, κηα ζεηξά απφ αληηθείκελα πνπ κπνξνχζαλ λα
ειέγρνληαη γηα ηελ ηζφηεηα, ην πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα, δηαγξάθνληαο κηα ηειεία γηα θάζε
αληηθείκελν ζην ζχλνιν.
Σν πξψην κεγάιν βήκα πξνο ηελ αθαίξεζε ήηαλ ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ αξίζκεζεο γηα λα
αληηπξνζσπεχζνπλ ηνπο αξηζκνχο. Απηφ επέηξεςε λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα γηα ηελ θαηαγξαθή
κεγάισλ αξηζκψλ. Οη αξραίνη Αηγχπηηνη αλέπηπμαλ έλα ηζρπξφ ζχζηεκα αξίζκεζεο κε
δηάθνξα ηεξνγιπθηθά γηα ην 1, 10, αιιά θαη γηα φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ 10 έσο θαη πάλσ απφ 1
εθαηνκκχξην. Μηα πέηξα ιηζνηερλίαο απφ Καξλάθ , πνπ ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 1500 π.Υ. θαη
ηψξα βξίζθεηαη ζην κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ ζην Παξίζη, απεηθνλίδεη ην 276 σο 2 εθαηνληάδεο, 7
δεθάδεο, θαη 6, θαη νκνίσο γηα ηνλ αξηζκφ 4.622. Οη Βαβπιψληνη είραλ έλα αμηφινγν ζχζηεκα
αξίζκεζεο πνπ βαζηδφηαλ θπξίσο ζηνπο αξηζκνχο 1 θαη 10.[εκκπεμεί παπαπομπή]
Έλα κεηαγελέζηεξν βήκα ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο ηδέαο φηη ην 0 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο αξηζκφο,
κε ην δηθφ ηνπ ςεθίν. Ζ ρξήζε ηνπ ςεθίνπ 0 κε αμηνινγηθφ ζπκβνιηζκφ (κέζα ζε άιινπο
αξηζκνχο) ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ην 700 π.Υ. απφ ηνπο Βαβπιψληνπο, αιιά παξαιείπεηαη έλα
ηέηνην ςεθίν φηαλ ζα ήηαλ ην ηειεπηαίν ζχκβνιν ζηνλ αξηζκφ. Οη πνιηηηζκνί ησλ Olmec θαη
ησλ Maya ρξεζηκνπνίεζαλ ην 0 σο μερσξηζηφ αξηζκφ ήδε απφ ηνλ 1ν αηψλα π.Υ. , αιιά ε ρξήζε
απηή δελ είρε εμαπισζεί πέξα απφ ηελ Κεληξηθή Ακεξηθή.[εκκπεμεί παπαπομπή] Ζ ρξήζε ηνπ ςεθίνπ 0
ζηε ζχγρξνλε επνρή μεθίλεζε απφ ηελ Ηλδφ καζεκαηηθφ Brahmagupta ην 628. Ωζηφζν, ην 0 είρε
ρξεζηκνπνηεζεί σο έλαο αξηζκφο ζηα κεζαησληθά (γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εκεξνκελίαο
ηνπ Πάζρα), αξρίδνληαο απφ ηνλ DionysiusExiguus ην 525, ρσξίο λα ζπκβνιίδεηαη απφ έλα ςεθίν
(ζχκθσλα κε ηνπο Λαηηληθνχο αξηζκνχο δελ ππήξρε έλα ζχκβνιν γηα ην 0) αληί ηνπ ζπκβφινπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ην nulla ή ηνnullae, γεληθή ηεο nullus, ε ιαηηληθή ιέμε "ηίπνηα",
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ππνδειψζεη κηα ηηκή 0. [1]
Ζ πξψηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ αξηζκψλ σο αθαηξέζεηο (δειαδή, σο
αθεξεκέλεο νληφηεηεο ζπλήζσο πηζηψλεηαη ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο θηιφζνθνπο
ζηνλ Ππζαγφξα θαη ζηνλΑξρηκήδε. ηα ζηνηρεία ηνπ Δπθιείδε ζπλαληνχκε ηνλ πξψην νξηζκφ
ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ: «[α΄] Μονάρ ἐζηιν, καθ' ἣνἕκαζηονηῶνὄνηωνἓν λέγεηαι. [β΄] Ἀπιθμὸρδὲηὸἐκ
μονάδων ζςγκείμενονπλῆθορ.» (Σηοισεία, βιβλίο VII, όποι κγ΄). Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ν
κηθξφηεξνο θπζηθφο αξηζκφο είλαη ην "2", θαζψο ην "1" είλαη ε ηδεαηή κνλάδα, ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη δελ αληηπξνζσπεχεη αξηζκφ.[2]
Αλεμάξηεηεο κειέηεο, επίζεο, εκθαλίζηεθαλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ψξα ζηελ Ηλδία, Κίλα, θαη
ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή.[εκκπεμεί παπαπομπή]
Αξθεηνί οπιζμοί ηων θςζικών απιθμών αλαπηχρζεθαλ ηνλ 19ν αηψλα. Με ηνπο νξηζκνχο απηνχο
ήηαλ βνιηθφ λα πεξηιακβάλεηαη ην 0 (πνπ αληηζηνηρεί ζην θελφ ζχλνιν) σο έλα θπζηθφο αξηζκφο.
Σν λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην 0 είλαη πιένλ ε θνηλή ζχκβαζε κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ ηεο
βαζηθήο ζεσξίαο , ηεο ινγηθήο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Πνιινί άιινη καζεκαηηθνί πεξηιακβάλνπλ
επίζεο ην 0, αλ θαη νξηζκέλνη έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ παιαηφηεξε παξάδνζε θαη ιακβάλνπλ φηη ην 1
είλαη ν πξψηνο θπζηθφο αξηζκφο. [3] Μεξηθέο θνξέο, ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεδελφο θαιείηαη ζχλνιν αθεξαίσλ αξηζκψλ ή κεηξήζηκσλ
αξηζκψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν αθέξαηνο ζηα ιαηηληθά γηα ην «ζχλνιν», είλαη νη αθέξαηνη πνπ
ζπλήζσο πθίζηαληαη γηα ηνπο αξλεηηθνχο θαη ζεηηθνχο αθέξαηνπο αξηζκνχο (θαη ην 0) καδί.
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ημείωζη
Οη καζεκαηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ N ή γηα λα αλαθεξζνχλ ζην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ.
Απηφ ην ζχλνιν είλαη αξηζκεηηθά άπεηξν αιιά κεηξήζηκν εμ νξηζκνχ. Απηφ εθθξάδεηαη επίζεο
ιέγνληαο φηη ν απόλςηορ απιθμόρ ηνπ ζπλφινπ είλαη aleph-null

.

Μεξηθνί ζπγγξαθείο πνπ απνθιείνπλ ην 0 απφ ηνπο θπζηθνχο κπνξεί λα δηαθξίλνπλ ην
ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ αθέξαησλ παξαπέκπνληαο ζηνπο ηειεπηαίνπο, ζαλ θςζικούρ
απιθμούρ με ηο μηδέν, ακέπαιοςρ απιθμούρ, ή απιθμούρ μέηπηζηρ, ζπκβνιίδνληάο ηνπο
κε W. Άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ην P ζπκβνιηζκφ γηα ηνπο ζεηηθνχο αθέξαηνπο αλ δελ
ππάξρεη θίλδπλνο ζχγρπζεο απηνχ κε ηνπο πξψηνπο αξηζκνχο. } ε απηή ηελ πεξίπησζε,
κηα δεκνθηιήο ζεκεηνγξαθία είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα P γηα ζεηηθνχο αθέξαηνπο (ην
νπνίν εθηείλεηαη ζηε ρξήζε ηνπ N γηα αξλεηηθνχο αθεξαίνπο, θαη ην Z γηα ην 0.
Βαζηθνί ζεσξεηηθνί δειψλνπλ ζπρλά ην ζχλνιν φισλ ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 0 κε ην πεδφ ειιεληθφ γξάκκα σ. Απηφ απνξξέεη απφ ηελ
αλαγλψξηζε ελφοηαθηηθνχ αξηζκνχ απφ ην ζχλνιν ησλ ηαθηηθψλ αξηζκψλ
ηεο διαίπεζηρ με ηο ςπόλοιπο γηα θάζε δχν θπζηθνχο αξηζκνχο a θαη b κε b ≠ 0 ππάξρνπλ
θπζηθνί αξηζκνί q θαη r ηέηνηνη ψζηε
a = bq + r and r < b.
Ο αξηζκφο q νλνκάδεηαη ην πηλίκο θαη r νλνκάδεηαη ην ςπόλοιπο ηεο δηαίξεζεο
ηνπ a απφ ην b. Οη αξηζκνί q θαη r πξνζδηνξίδνληαη κνλνζήκαληα απφ a θαη b.
Ζ Δπθιείδεηα δηαίξεζεείλαη ην θιεηδί γηα πνιιέο άιιεο ηδηφηεηεο ηεο (δηαηξεηφηεηαο),
αιγφξηζκνπο (φπσο ν αιγφξηζκνο ηνπ Δπθιείδε), θαη ηδέεο ζε αξηζκεηηθέο ζεσξίεο.

Ακέπαιορ απιθμόρ
Έηζη νλνκάδνληαη όρη κόλν νη θπζηθνί αξηζκνί 1,2,3,4,... αιιά θαη νη αξλεηηθνί ηνπο
-1,-2,-3,-4,... θαη ην Ο. Τν 1 είλαη ν πξώηνο αξηζκόο πνπ ν άλζξωπνο, ρξεζηκνπνίζε γηα λα
κεηξάεη. Τν κεδέλ (0) άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γύξω ζην 700 κ.ρ. Τν κεδέλ ζηελ αξρή
ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα μερωξίδνληαη αξηζκνί όπωο 15 θαη 105. Αξγόηεξα, ην κεδέλ άξρηζε
λα ρξεζηκνπνηείηαη ωο ν αξρηθόο αξηζκόο ζην κέηξεκα. Έηζη, ζήκεξα, ζεωξνύκε ωο ζύλνιν
ηωλ θπζηθώλ αξηζκώλ ην ζύλνιν [0, 1, 2, 3, 4,...] θαη ην ζπκβνιίδνπκε κε Ν. Είλαη δειαδή
Ν=[0, 1, 2, 3, 4,...]. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύκε ην ζύλνιν Ν* = [1,2,3,4,... ]. πνπ είλαη ην
ζύλνιν ηωλ ζεηηθώλ αθεξαίωλ. Οη αξηζκνί -1,-2,-3,-4,... απνηεινύλ ην ζύλνιν ηωλ αξλεηηθώλ
αθέξαηωλ. Τν ζύλνιν ηωλ αθεξαίωλ αξηζκώλ είλαη ινηπόλ ην ζύλνιν [..., -4,-3-2-1,0,1,2,3,4,...]
θαη ζπκβνιίδεηαη κε Ζ.Είλαη δειαδή:
Ζ= [-4, -3,-2,-1,0,1,2,3,4,... ]. Οη αξλεηηθνί αθέξαηνη είλαη νη αληίζεηνη ηωλ ζεηηθώλ αθεξαίωλ ωο
πξνο ηελ πξόζεζε. Είλαη δειαδή -2+2=0, -3+3=0 θ.ι.π. Εύθνια ζπκπεξαίλεη θαλείο όηη όινη νη
θπζηθνί (π.ρ. 0,1,2,3,4, θ.ι.π.) είλαη θαη αθέξαηνη ελώο ππάξρνπλ αθέξαηνη (π.ρ. -1,-2,-3...) πνπ
δελ είλαη θπζηθνί αξηζκνί. Οη αθέξαηνη αξηζκνί κπνξνύλ λα παξαζηαζνύλ γξαθηθά κε έλαλ
άμνλα ηνλ άμνλα ηωλ αθεξαίωλ αξηζκώλ.
__-4 __-3 __-2 __ -1__.0 __+1 __+2 __+3 __+4 __
Όινη νη ζεηηθνί αθέξαηνη είλαη πξνο ηα δεμηά ηνπ 0. Όινη νη αξλεηηθνί αθέξαηνη είλαη πξνο ηα
αξηζηεξά ηνπ 0.
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Τν 2 απέρεη από ην 1 όζν ην 1 από ην 0. Τν 3 απέρεη από ην2 όζν ην 2 από ην 1 θ.ν.θ.
Όζν πην δεμηά είλαη έλαο αξηζκόο ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη. Τν ίδην ηζρύεη θαηγηα ηνπο
αξλεηηθνύο. ην -2 απέρεη από ην -1 όζν ην -1 από ην 0 δειαδή όζν ην 1 από ην 0. Όζν πην
αξηζηεξά είλαη έλαο αξηζκόο ηόζν κηθξόηεξνο είλαη. Έηζη είλαη: 5 › 3, 2.1, -3 › -5, -1 › -2, -4 ‹ -3,
6 ‹ 10 θ.ν.θ.
Ακέραιοι νλνκάδνληαη όινη νη θπζηθνί αξηζκνί καδί κε ηνπο αληίζεηνπο ηνπο θαη ην κεδέλ.
Τν ζύλνιν ηωλ αθεξαίωλ δειαδή ην ζύλνιν:

ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα
Τν ζύλνιν

, αξρηθό ηεο ιέμεο Zahlen πνπ ζηα γεξκαληθά ζεκαίλεη αριθμός.

νξίδεηαη επίζεο ωο εμήο:

.
Όπωο θαη ην ζύλνιν ηωλ θπζηθώλ, ην ζύλνιν ηωλ αθεξαίωλ
είλαη άπεηξν αξηζκήζηκν κε πιεζάξηζκν
(άλεφ-μηδέν).
.

Καηαζκεςή

Οη δηαθεθνκέλεο κπιε γξακκέο ζπλδενπλ ηα ηζνδχλακα δεπγε.
Σν ζχλνιν ησλ αθεξαίσλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο.
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Ρηηόρ απιθμόρ

Σν ζχλνιν ησλ πηηών απιθμών είλαη ην ζχλνιν ησλ αξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα γξαθνχλ
ζε κνξθή θιάζκαηνο κε αθέξαηνπο φξνπο θαη παξνλνκαζηή δηάθνξν ηνπ κεδελφο
ινη νη ξεηνί αξηζκνί κπνξνχλ λα γξαθηνχλ κε άπεηξνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο σο
πειίθα δχν αθεξαίσλ κ/λ φπνπ ην λ δελ είλαη ίζν κε κεδέλ. Απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη
κνλαδηθφο ηξφπνο γξαθήο θάζε ξεηνχ ζηελ κνξθή κ/λ κε λ θπζηθφ, φπνπ ν κέγηζηνο
θνηλφο δηαηξέηεο, κθδ(κ, λ) ησλ κ θαη λ είλαη ε κνλάδα ε νπνία είλαη θαη ε πην απιή κνξθή
ηνπ.
Ζ δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε θάζε ξεηνχ αξηζκνχ είλαη πάληα πεξηνδηθή.
Σν ζχλνιν ησλ ξεηψλ είλαη γλήζην ππνζχλνιν απηνχ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ,
ππάξρνπλ δειαδή πξαγκαηηθνί αξηζκνί πνπ δελ είλαη ξεηνί. Οη αξηζκνί απηνί
νλνκάδνληαη άππηηοι. Δπηπιένλ ην ζχλνιν ησλ αθεξαίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ, είλαη ππνζχλνιν απηνχ ησλ ξεηψλ αθνχ θάζε αθέξαηνο α γξάθεηαη
ζηε κνξθή α/1 πνπ είλαη ξεηφο.

Ππαγμαηικόρ απιθμόρ

ηα καζεκαηηθά, νη ππαγμαηικοί απιθμοί γίλνληαη αληηιεπηνί δηαηζζεηηθά σο ην ζχλνιν φισλ
ησλ αξηζκψλ πνπ είλαη ζε έλα πξνο έλα αληηζηνηρία κε ηα ζεκεία κηαο άπεηξεο επζείαο, πνπ
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θαιείηαη εςθεία ηων ππαγμαηικών απιθμών ή ππαγμαηικόρ άξοναρ. Ο φξνο «πξαγκαηηθφο αξηζκφο»
πιάζηεθε εθ ησλ πζηέξσλ ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηνπο «θαληαζηηθνχο αξηζκνχο», ησλ νπνίσλ ε
έλσζε κε ηνπο πξαγκαηηθνχο δίλεη ηνπο κηγαδηθνχο. Οη πξαγκαηηθνί αξηζκνί είλαη ην θεληξηθφ
αληηθείκελν κειέηεο ηεο πξαγκαηηθήο αλάιπζεο. ε απζηεξή καζεκαηηθή γιψζζα, ν πξαγκαηηθφο
αξηζκφο νξίδεηαη σο εμήο:
Αλ γηα ηνλ αξηζκφ L ηζρχεη
, φπνπ an κηα ξεηή πξνζέγγηζε ηνπ L κε n δεθαδηθά
ςεθία, ηφηε ν L είλαη πξαγκαηηθφο αξηζκφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξαγκαηηθφο είλαη ν αξηζκφο ηνπ
νπνίνπ κπνξνχκε λα γξάςνπκε κία δεθαδηθή πξνζέγγηζε, φπσο ζηνλ αξηζκφ π~3,14.
Οη πξαγκαηηθνί αξηζκνί δηαθξίλνληαη ζε ξεηνχο αξηζκνχο (πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο
θιάζκαηα κε αθέξαην αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή) θαη ζε άξξεηνπο αξηζκνχο (πνπ δελ κπνξνχλ λα
εθθξαζηνχλ επαθξηβψο σο θιάζκαηα). Οη ξεηνί καδί κε ηνπο άξξεηνπο απνηεινχλ έλα ζπλερέο.
Κάζε «θπζηθφ κέγεζνο» πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί εθθξάδεηαη ζπλήζσο κε έλα πξαγκαηηθφ αξηζκφ.
Σν ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ ζπκβνιίδεηαη κε .

Ζ εςθεία ηων ππαγμαηικών απιθμών
Σν ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κπνξεί λα παξαζηαζεί ζε κηα επζεία, ηεο νπνίαο
θάζε ζεκείν αληηζηνηρεί ζε έλαλ κνλαδηθφ πξαγκαηηθφ αξηζκφ. ηελ επζεία απηή, ηα ζεκεία
είλαη δηαηεηαγκέλα έηζη ψζηε θηλνχκελνη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ε ηηκή ησλ πξαγκαηηθψλ
αξηζκψλ λα απμάλεηαη. Έηζη, επηιέγνληαο έλα ζεκείν x, θάζε ζεκείν αξηζηεξά απφ απηφ
αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθφ αξηζκφ κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ αληηζηνηρεί ζην x, ελψ θάζε
ζεκείν δεμηά απ'απηφ αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξν πξαγκαηηθφ αξηζκφ. Αλ x=0, ηφηε αξηζηεξά
βξίζθνληαη φια ηα ζεκεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο αξλεηηθνχο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο, ελψ
δεμηά βξίζθνληαη ηα ζεκεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζεηηθνχο.
Σν ζχλνιν είλαη νιηθά δηαηεηαγκέλν, δειαδή αλ επηιέμνπκε δχν αξηζκνχο
ηφηε ζα ηζρχεη κία απφ ηηο ηξεηο παξαθάησ ζρέζεηο:

,

.
ηνλ πξαγκαηηθφ άμνλα, απηφ ζεκαίλεη φηη αλ επηιέμνπκε δχν ζεκεία α θαη β πάλσ ηνπ,
ηφηε ή ην α είλαη αξηζηεξά ηνπ β ή ην α ζα ζπκπέζεη κε ην β ή ην α ζα είλαη δεμηά ηνπ β. Ζ
πξφηαζε απηή αθνχγεηαη πξνθαλήο.

Ζ επζεία ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ δελ δηαθφπηεηαη θαη πνπζελά δελ έρεη θελά.
Αληίζηνηρα, ηνζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ είλαη ηφζν ππθλφ πνπ πάληα κεηαμχ δχν
πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, φζν κηθξή απφζηαζε θη αλ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, ζα ππάξρεη
ηνπιάρηζηνλ αθφκε έλαο.
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Άππηηορ απιθμόρ

Ο αξηζκφο

είλαη άξξεηνο

Άππηηορ απιθμόρ νλνκάδεηαη θάζε αξηζκφο ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφ λα εθθξαζηεί σο θιάζκα
κ/λ, φπνπ κ θαη λ είλαη αθέξαηνη αξηζκνί, κε λ δηάθνξν ηνπ κεδελφο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ξεηνχο
αξηζκνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο θιάζκα αθεξαίσλ.
Παξαδείγκαηα άξξεησλ αξηζκψλ είλαη ην π ή ην e θαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 2 (

).

Οη άξξεηνη αξηζκνί είλαη φινη νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί νη νπνίνη δελ είλαη ξεηνί. Ωο εθ ηνχηνπ θαη
ειιείςεη κνλαδηθνχ ζπκβνιηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ αξξήησλ, ρξεζηκνπνηείηαη ν έκκεζνο
ζπκβνιηζκφο
ή
, φπνπ ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη
ην ζχλνιν ησλ
ξεηψλ. Οη άξξεηνη αξηζκνί έρνπλ άπεηξν αξηζκφ, κε επαλαιακβαλφκελσλ πεξηνδηθά, δεθαδηθψλ
ςεθίσλ.

Ηζηοπικό
Ζ πξψηε θαηαγξαθή γηα ηε γλψζε ησλ άξξεησλ αξηζκψλ μεθηλά κε ηνλ Ίππαζν[1],
έλαλ Ππζαγφξεην πνπ είηε απνθάιπςε πσο ε δηαγψληνο ελφο ηεηξαγψλνπ κε πιεπξά αθέξαην δελ
είλαη αθέξαηνο ή αλαθάιπςε[2] ηνπο άξξεηνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαγλσξίζεη ηηο πιεπξέο ηνπ
πεληαγξάκκνπ. Οη Ππζαγφξεηνη δίδαζθαλ φηη νπνηνζδήπνηε θπζηθφο αξηζκφο κπνξεί λα εθθξαζηεί
σο ιφγνο δπν άιισλ θπζηθψλ αξηζκψλ θαη δηέδηδαλ πσο κε ηε ρξήζε ησλ αξηζκψλ κπνξνχζαλ λα
επηιχζνπλ φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Ζ πξψηε ελδερνκέλσο θξίζε ζηα
Μαζεκαηηθά εκθαλίζηεθε ζπλνδεπφκελε απφ πνιηηηθή θξίζε φηαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ν
Ίππαζνο ν Μεηαπφληηνο (450 π.Υ.) απνθάιπςε ηνλ άξξεην, γεγνλφο πνπ θχιαγαλ κπζηηθφ νη
Ππζαγφξεηνη, θαη πξνθάιεζε ηελ εμέγεξζε ησλ ιαψλ πνπ ηεινχζαλ ππφ ηελ εμνπζία ησλ
Ππζαγνξείσλ.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2014-2015

Page 18

Ερευνητική Εργασία «Η μαγεία των αριθμών»

Μ Η ΓΑΓ Η ΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ

ηα καζεκαηηθά, νη μιγαδικοί απιθμοί είλαη κία επέθηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ
αξηζκψλ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ζηνηρείνπ , πνπ ιέγεηαη θαληαζηηθή κνλάδα, θαη έρεη ηελ ηδηφηεηα:

Κάζε κηγαδηθφο αξηζκφο κπνξεί λα γξαθηεί κε ηε κνξθή
ηα

θαη

, φπνπ

είλαη πξαγκαηηθνί αξηζκνί θαη ιέγνληαη ππαγμαηικό μέπορ θαη θανηαζηικό μέπορ ηνπ

κηγαδηθνχ αξηζκνχ, αληίζηνηρα.
Γηα παξάδεηγκα,

είλαη έλαο κηγαδηθφο, κε ππαγμαηικό μέπορ

θαη θανηαζηικό μέπορ .

Γηα ηνπο κηγαδηθνχο αξηζκνχο νξίδνληαη νη πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο,ηεο αθαίξεζεο, ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο, φπσο θαη ζηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο. ηελ νξνινγία ησλ
καζεκαηηθψλ, απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζχλνιν ησλ κηγαδηθψλ είλαη ζψκα.
Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ κηγαδηθψλ αξηζκψλ κε ηνπο πξαγκαηηθνχο είλαη ε χπαξμε ηνπ
ζηνηρείνπ i θαη ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ, πνπ φηαλ πςσζνχλ ζην ηεηξάγσλν δίλνπλ αξλεηηθνχο
πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο. Δπηπιένλ, ζηνπο κηγαδηθνχο δελ νξίδεηαη ε διάηαξη, δειαδή δελ έρεη
έλλνηα λα ζπγθξίλνπκε δχν κηγαδηθνχο ψζηε λα πνχκε φηη έλαο κηγαδηθφο αξηζκφο
είλαημεγαλύηεπορ ή μικπόηεπορ απφ θάπνηνλ άιινλ κηγαδηθφ αξηζκφ
Οη κηγαδηθνί αξηζκνί έρνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηε ιχζε δηαθνξηθψλ
εμηζψζεσλ αιιά θαη ζηε κειέηε δηάθνξσλ θπζηθψλ
πξνβιεκάησλ νπηηθήο, θπκαηηθήο,θβαληνκεραληθήο θαη ειεθηξνληθήο.

Ηζηοπικό
Οη κηγαδηθνί αξηζκνί επηλνήζεθαλ απφ ηνλ Ηηαιφ καζεκαηηθφ Σδεξφιακν Καξληάλν, ν νπνίνο ηνπο
ραξαθηήξηδε σο θανηαζηικούρ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βξεη αλαιπηηθέο ιχζεηο ζε θπβηθέο
εμηζψζεηο. Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο ηέηνησλ εμηζψζεσλ απαηηεί ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο, νη
νπνίνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηεηξαγσληθέο ξίδεο αξλεηηθψλ αξηζκψλ, αθφκα θη φηαλ
ε ξίδα είλαη πξαγκαηηθφο αξηζκφο. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηειηθά ζην Θεκειηψδεο Θεψξεκα ηεο
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Άιγεβξαο, πνπ δείρλεη φηη ζην ζψκα ησλ κηγαδηθψλ αξηζκψλ θάζε κεδεληθφ πνιπψλπκν έρεη
ηνπιάρηζηνλ κηα ξίδα

Η ΔΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΗΓΔΝΟΣ

ΠΩ ΟΡΘΖΕΣΑΘ Η ΕΝΝΟΘΑ ΣΟΤ ΜΗΔΕΝΟ
Σν κεδέλ (0) είλαη αξηζκφο, αιιά θαη αξηζκεηηθφ ςεθίν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάζηαζε
άιισλ αξηζκψλ (φπσο π.ρ. ην 10.) Δθπιεξψλεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηα Μαζεκαηηθά σο
πξνζζεηηθή ηαπηφηεηα ησλ αθεξαίσλ, ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη πνιιψλ άιισλ αιγεβξηθψλ
δνκψλ. Ωο έλα ςεθίν, ην κεδέλ (0), ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα ζχκβνιν θξάηεζεο ζέζεο ζε ζεζηαθά
ζπζηήκαηα.
Με ηελ έλλνηα ηνπ κεδελφο πξνζπάζεζαλ πνιινί λα ραξαθηεξίζνπλ ην αλχπαξθην απφ ην νπνίν
έπιαζε ν Θεφο ηνλ θφζκν. Πνιινί θηιφζνθνη ηαπηίδνπλ ην <<κεδέλ>> κε ην <<είλαη>>. Σελ
άπνςε απηή ηελ ππνζηήξημε πξψηνο ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο Γεψξγηνο Έγεινο, ν Γάιινο
ζπγγξαθέαο θαη θηιφζνθνο Εαλ Πνι αξη “ην <<κεδέλ>> είλαη ε ηέιεηα αθαζνξηζηία κέζα ζηελ
νπνία ν άλζξσπνο, σο θνξέαο ηνπ κεδελφο, νθείιεη λα θαζνξίζεη ειεχζεξα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο
επηδηψμεηο ηνπ‟‟. ηα καζεκαηηθά κεδέλ είλαη „‟ε νληφηεηα ε νπνία, παξφιν πνπ δελ έρεη
αξηζκεηηθή αμία, απνηειεί, σζηφζν ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο αξηζκνγξαθίαο ζέζεο‟‟.
πκβνιίδεηαη κε ην ζχκβνιν κεδέλ (0).
Ζ έλλνηα ηνπ κεδελφο έθεξε θηινζνθηθέο δηακάρεο θαη εξσηεκαηηθά θαζψο σο έλλνηα ζπλδέεηαη
κε ην νπδέλ αιιά δελ ηαπηίδεηαη κε απηφ, θαζψο σο αξηζκφο έρεη ππφζηαζε, είλαη θάηη, ζε αληίζεζε
κε ην (νινθιεξσηηθφ) ηίπνηα (νπδέλ).
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟ ΜΖΓΔΝ
ην δπαδηθφ αξηζκεηηθφ ζχζηεκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο ππνινγηζηέο γηα ηηο
αξηζκεηηθέο (θαη φρη κφλν) αλαπαξαζηάζεηο, ην κεδέλ είλαη ην έλα απφ ηα δχν ςεθία πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη.
ηελ ειιεληθή γιψζζα, ε ιέμε «κεδέλ» πξνήιζε απφ ηε θξάζε «κεδέ ἕλ», δειαδή νχηε έλα.
Σν κεδέλ (0) είλαη είλαη ν αθέξαηνο αξηζκφο πνπ πξνεγείηαη άκεζα απφ ην έλα (1). Σν κεδέλ είλαη
έλαο άξηηνο αξηζκφο[10], αθνχ είλαη δηαηξεηφο δηά δχν (2). Σν κεδέλ δελ είλαη νχηε θετικόσ, νχηε
αξλεηηθφο, αιιά νπδέηεξνο θαη δελ θέξεη πξφζεκν. χκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο, ην
κεδέλ αλήθεη ζηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο,[11] αιιά ηφηε είλαη ν κνλαδηθφο κε ζεηηθφο θπζηθφο
αξηζκφο. Σν κεδέλ είλαη έλαο αξηζκφο ηνπ νπνίνπ ε πνζφηεηα είλαη αλχπαξθηνπ κεγέζνπο.ηνπο
πεξηζζφηεξνπο πνιηηηζκνχο, πξψηα ηαπηνπνηήζεθε ην κεδέλ θαη χζηεξα ζρεκαηίζηεθε ε ηδέα πεξί
αξλεηηθψλ πνζνηήησλ, αθνχ ε ηδέα απηή νπζηαζηηθά πξνυπνζέηεη φηη ην κεδέλ είλαη απνδεθηφ. ε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φκσο, ην κεδέλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαθξίλεη έλαλ αξηζκφ.
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ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΓΔΝ
Σν κεδέλ εκθαλίζηεθε ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ πνιχ αξγφηεξα απ‟ φ,ηη ζα θαληαδφηαλ
θαλείο, κφιηο ηνλ 7° αηψλα κ.Υ. ζηελ Ηλδία. Δπεηδή νη αξραίνη ιανί αζρνινχληαη κε πξαθηηθά
πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, δελ είρε λφεκα γη‟ απηνχο ε έλλνηα ηνπ κεδελφο ή ησλ
αξλεηηθψλ αξηζκψλ. Γη‟ απηφ θαη άξγεζε ηφζν ε εκθάληζε σο αξηζκνχ κε ηελ αθεξεκέλε έλλνηα
πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα.
Σν κεδέλ ρξεηάζηεθε γηα πξψηε θνξά, φηαλ νη άλζξσπνη έπξεπε λα γξάςνπλ αζηξνλνκηθά
δεδνκέλα θαη ζέιεζαλ λα εθθξάζνπλ ηελ θελή ζέζε
(π.ρ. 3 έηε, 0 κήλεο, 12 εκέξεο).
Ζ επηλφεζε ηνπ κεδελφο ( φπσο θαη ηνπ δηθνχ καο δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο) απνδίδεηαη
ζηνπο Ηλδνχο (γχξσ ζηα ηέιε ηνπ Γ αηψλα κεηά Υξηζηνχ).
ηελ Ηλδηθή άιγεβξα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έλα κέξνο αθηεξσκέλν ζηνπο θαλφλεο ησλ
πξάμεσλ κε ην κεδέλ γηαηί απνδείρλεη πσο νη Ηλδνί γλψξηδαλ φρη κφλν α+ 0= α, α * 0 =0 αιιά θαη ην
γεγνλφο φηη ην κεδέλ, σο παξαλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο έδηλε γέλεζε ζε νληφηεηα λένπ είδνπο
πξνηθηζκέλε κε ηελ ηδηφηεηα λα κελ κεηαβάιεη κέγεζνο κε ηελ πξνζζήθε ή κε ηελ αθαίξεζε
αξηζκνχ φζν ηίπνηε κεγάινπ. Ζ νληφηεηα απηή είλαη ην άπεηξν.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2014-2015

Page 22

Ερευνητική Εργασία «Η μαγεία των αριθμών»

Οη αξηζκνί 0-10 (Γεμηά πξνο αξηζηεξά)

ΣΔΛΔΗΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ
Σέιεηνο ιέγεηαη έλαο θπζηθφο αξηζκφο φηαλ ην άζξνηζκα ησλ δηαηξεηψλ ηνπ, εθηφο ηνπ αξηζκνχ,
είλαη ίζν ηνλ αξηζκφ δει. ν n είλαη ηέιεηoο αλ θαη κφλν αλ ζ(n) = 2n.
Ο κηθξφηεξνο ηέιεηνο αξηζκφο είλαη ν 6. Οη δηαηξέηεο ηνπ 6 είλαη νη 1, 2, 3 θαη ην άζξνηζκα απηψλ
είλαη ίζν κε 6 (1+2+3=6). Άιινη ηέιεηνη αξηζκνί είλαη νη 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 496 = 1 + 2 + 4 +
8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 θαη ν 8128. Απηνί είλαη θαη νη κφλνη γλσζηνί ηέιεηνη θαηά ηελ
αξραηφηεηα.

Άπηοι ηέλειοι απιθμοί
Ο Δπθιείδεο αλαθάιπςε φηη νη ηέζζεξηο πξψηνη ηέιεηνη αξηζκνί παξάγνληαη απφ ηνλ ηχπν 2n−1(2n
− 1):
Γηα n = 2: 21(22 − 1) = 6
Γηα n = 3: 22(23 − 1) = 28
Γηα n = 5: 24(25 − 1) = 496
Γηα n = 7: 26(27 − 1) = 8128

Παξαηεξψληαο φηη ηα n ζηνλ παξαπάλσ ηχπν είλαη πξψηνη αξηζκνί, ν
Δπθιείδεο απέδεημε φηη ν ηχπνο 2n−1(2n − 1) δίλεη έλαλ άξηην ηέιεην αξηζκφ φηαλ ην 2n − 1
είλαη πξψηνο.
Γχν ρηιηάδεο ρξφληα κεηά ηνλ Δπθιείδε, ν ηιεξ (Euler) απέδεημε φηη ν ηχπνο 2n−1(2n − 1) καο
δίλεη φινπο ηνπο άξηηνπο ηέιεηνπο αξηζκνχο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη γλσζηφ ζαλ Θεψξεκα
Δπθιείδε-ηιεξ.

Πεξηηηνί ηέιεηνη αξηζκνί:
Δίλαη άγλσζην αλ ππάξρνπλ πεξηηηνί ηέιεηνη αξηζκνί. Τπάξρνπλ σζηφζν κηα ζεηξά απνηειέζκαηα
ρσξίο φκσο νη καζεκαηηθνί λα έρνπλ θηάζεη ζηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο αλ ππάξρνπλ ή φρη.
Σα κέρξη ζήκεξα γλσζηά απνηειέζκαηα καο ιέλε φηη θάζε πεξηηηφο ηέιεηνο αξηζκφο N πξέπεη λα
είλαη ηεο κνξθήο 12m + 1 ή 36m + 9 θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο:
N είλαη ηεο κνξθήο
N=q^{\alpha} p_1^{2e_1} \ldots p_k^{2e_k},
φπνπ q, p1, …, pk είλαη δηαθνξεηηθνί πξψηνη θαη q ≡ α ≡ 1 (mod 4) (ηιεξ).
ηελ παξαπάλσ παξαγνληνπνίεζε, ν k είλαη ηνπιάρηζηνλ 8, θαη ν k είλαη ηνπιάρηζηνλ 11 αλ ην 3
δελ δηαηξεί ην N (Nielsen 2006).
ηελ παξαπάλσ παξαγνληνπνίεζε, έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο e_1, e_2, \ldots e_k είλαη
κεγαιχηεξνο απφ 1. (Steuerwald 1937)
Ο κεγαιχηεξνο πξψηνο πνπ δηαηξεί ην N είλαη κεγαιχηεξνο απφ 108 (Takeshi Goto and Yasuo
Ohno, 2006).
Ο δεχηεξνο κεγαιχηεξνο πξψηνο πνπ δηαηξεί ην N είλαη κεγαιχηεξνο απφ 104 , θαη ν ηξίηνο
κεγαιχηεξνο πξψηνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 100 (Iannucci 1999, 2000).
Ο N έρεη ηνπιάρηζηνλ 75 πξψηνπο ζηελ παξαγνληνπνίεζή ηνπ, ππνινγίδνληαο θάζε κηα απφ ηηο 2ek
επαλαιήςεηο ηνπ pk ρσξηζηά (Kevin Hare 2005).
Ο N είλαη κηθξφηεξνο απφ 2^{4^{n}} φπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαθεθξηκέλσλ πξψησλ πνπ ηνλ
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δηαηξνχλ (νπφηε n = k + 1 φπνπ k φπσο πξηλ) (Nielsen 2003).
Αλ ν N ππάξρεη, ηφηε είλαη κεγαιχηεξνο απφ 10500 ζχκθσλα κε ηνπο ππoινγηζκνχο ηνπ.

ΠΡΩΣΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ
ηα καζεκαηηθά ππώηορ απιθμόρ (ή απιά πξψηνο) είλαη έλαο θπζηθφο αξηζκφο κεγαιχηεξνο ηεο
κνλάδαο κε ηελ ηδηφηεηα νη κφλνη θπζηθνί δηαηξέηεο ηνπ λα είλαη ε κνλάδα θαη ν εαπηφο ηνπ. Έλαο
θπζηθφο αξηζκφο κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο , ν νπνίνο δελ είλαη πξψηνο αξηζκφο νλνκάδεηαη
ζχλζεηνο αξηζκφο. Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο 5 είλαη πξψηνο, επεηδή κφλν νη αξηζκνί 1 θαη 5 ηνλ
δηαηξνχλ εμίζνπ, ελψ ν 6 είλαη ζχλζεηνο επεηδή έρεη δηαηξέηεο ηνπο 2 θαη 3 εθηφο ησλ 1 θαη 6. Σν
κεδέλ θαη ην έλα δελ είλαη πξψηνη αξηζκνί. Σν κεδέλ ζπρλά δελ ζεσξείηαη θαλ θπζηθφο αξηζκφο.
Ζ αθνινπζία ησλ 25 πξψησλ αξηζκψλ είλαη ε εμήο:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ...
Τπάξρνπλ ελδείμεηο ζε δηαζσζείζεο επηγξαθέο ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ φηη είραλ θάπνηα γλψζε
πξψησλ αξηζκψλ: νη επεθηάζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ θιάζκαηνο ζηνλ πάππξν ηνπ Ρηλη, γηα
παξάδεηγκα, έρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο γηα πξψηνπο θαη γηα ζχλζεηνπο αξηζκνχο.
Ωζηφζν, νη πην πξψηκεο δηαζσζείζεο επηγξαθέο ζαθνχο κειέηεο ησλ πξψησλ αξηζκψλ
πξνέξρνληαη απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. Σα ζηνηρεία ηνπ Δπθιείδε (πεξίπνπ ζην 300 π.Υ.)
πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ζεσξήκαηα γηα ηνπο πξψηνπο αξηζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο απεηξίαο
ησλ πξψησλ αξηζκψλ θαη ηνπ ζεκειηψδνπο ζεσξήκαηνο ηεο αξηζκεηηθήο. Ο Δπθιείδεο επίζεο
απέδεημε πψο κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ ηέιεην αξηζκφ απφ έλα πξψην Μεξζέλ

Πλήθορ ππώηων απιθμών

Τπάξρνπλ άπεηξνη ην πιήζνο πξψηνη αξηζκνί. Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα πνχκε ην ίδην είλαη φηη ε
αθνινπζία 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...ησλ πξψησλ αξηζκψλ δελ ηειεηψλεη πνηέ. Απηή ε πξφηαζε
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νλνκάδεηαη ζεψξεκα ηνπ Δπθιείδε πξνο ηηκή ηνπ ηηκή ηνπ αξραίνπ Έιιελα καζεκαηηθνχ
Δπθιείδε, αθνχ ε πξψηε γλσζηή απφδεημε γηα απηή ηελ πξφηαζε απνδίδεηαη ζε απηφλ. Πνιιέο
πεξηζζφηεξεο απνδείμεηο ηεο απεηξίαο ησλ πξψησλ αξηζκψλ είλαη γλσζηέο, φπσο κηα αλαιπηηθή
απφδεημε απφ ηνλ ηιεξ, ε απφδεημε ηνπ Γθφιληκπαρ βαζηζκέλε ζηνπο αξηζκνχο Φεξκά, ε
απφδεημε ηνπ Φνχξζηελκπεξγθ ρξεζηκνπνηψληαο γεληθή ηνπνινγία θαη ε θνκςή απφδεημε ηνπ
Κνχκεξ

Σο κόζκινο ηος Δπαηοζθένη
Σν θφζθηλν ηνπ Δξαηνζζέλε, ην νπνίν απνδίδεηαη ζηνλ Δξαηνζζέλε, είλαη κηα απιή κέζνδνο λα
ππνινγίζνπκε ηνπο πξψηνπο, παξφιν πνπ νη κεγάινη πξψηνη δελ ππνινγίδνληαη ζήκεξα κε ηνπο
ππνινγηζηέο κε απηφ ηνλ ηξφπν.

ΦΗΛΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ
Ο θαζέλαο απφ απηνχο βξίζθεηαη κέζα ζηνλ άιινλ θαη φηη ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα φισλ ησλ
ζεηηθψλ δηαηξεηψλ ηνπ άιινπ ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςε ν ίδηνο ν αξηζκφο.
Π.ρ. 220 θαη 284
284=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110
220=1+2+4+71+142
πνπ 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110 δηαηξέηεο ηνπ 220
Δλψ 1,2,4,71,142 δηαηξέηεο ηνπ 284.
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Ζ σπήζη θίλων απιθμών
Σα δεχγε θίισλ αξηζκψλ είραλ καγηθέο ηδηφηεηεο.Τπήξρε ε πξνθαηάιεςε φηη δχν θπιαρηά πνπ
έθεξαλ απηνχο ηνπο αξηζκνχο επηζθξαγίδνπλ ηελ ηέιεηα θηιία κεηαμχ απηψλ πνπ ηα θνξνχζαλ.
Δπίζεο έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα κάγηα, μφξθηα, αζηξνινγία θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ
σξνζθνπίνπ.
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Απιθμόρ π
ινη νη αξηζκνί είλαη ελδηαθέξνληεο, κεξηθνί φκσο είλαη πην ελδηαθέξνληεο απφ ηνπο άιινπο θαη
ην π είλαη ν πην ελδηαθέξνλ απφ φινπο.

Ο αξηζκφο π (ζπκβνιίδεηαη δηεζλψο κε ην ειιεληθφ γξάκκα π) είλαη κηα καζεκαηηθή ζηαζεξά πνπ
νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο πεξηθέξεηαο πξνο ηε δηάκεηξν ελφο θχθινπ, θαη είλαη κε αθξίβεηα νθηψ
δεθαδηθψλ ςεθίσλ ίζνο κε 3.14159265. Δθθξάδεηαη κε ην ειιεληθφ γξάκκα π απφ ηα κέζα ηνπ
18νπ αηψλα, παξφηη επίζεο κεξηθέο θνξέο γξάθεηαη σο π. Ο π είλαη έλαο άξξεηνο αξηζκφο, πνπ
ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί αθξηβψο σο ιφγνο ιφγνο δχν αθεξαίσλ (φπσο 22/7 ή άιια
θιάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ π)· θαηά ζπλέπεηα, ε δεθαδηθή
απεηθφληζε δελ ηειεηψλεη πνηέ θαη πνηέ δελ εγθαζίζηαηαη ζε κηα κφληκε θαη επαλαιακβαλφκελε
παξάζηαζε. Σα ςεθία εκθαλίδνληαη λα έρνπλ δηαλεκεζεί ηπραία, αλ θαη ε απφδεημε δελ έρεη
αλαθαιπθζεί αθφκε. Ο π είλαη έλαο ππεξβαηηθφο αξηζκφο – δειαδή δελ απνηειεί ξίδα ελφο
κε-κεδεληθνχ πνιπσλχκνπ κε ξεηνχο ζπληειεζηέο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα φηη φηη είλαη αδχλαην
λα ιπζεί ε αξραία πξφθιεζε ηνπ ηεηξαγσληζκνχ ηνπ θχθινπ κε θαλφλα θαη δηαβήηε
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Ζ ιζηοπία ηος απιθμού π
Ζ Μεγάιε Ππξακίδα ζηελ Γθίδα, θαηαζθεπαζκέλε ην 2589–2566 π.Υ., ρηίζηεθε κε πεξίκεηξν
πεξίπνπ 1760 πήρεηο θαη χςνο πεξίπνπ 280 πήρεο· ε αλαινγία
είλαη πεξίπνπ
ίζε κε
. Με βάζε απηή ηελ αλαινγία, θάπνηνη Αηγππηηνιφγνη θαηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη νη νηθνδφκνη ηεο ππξακίδαο είραλ γλψζε ηνπ π θαη ζθφπηκα ζρεδίαζαλ ηελ
ππξακίδα γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηηο αλαινγίεο ηνπ θχθινπ.[22] Άιινη ηζρπξίδνληαη πσο ε
πξνηεηλφκελε πξφηαζε ηνπ π είλαη απιψο κηα ζχκπησζε, επεηδή δελ ππάξρεη θάπνηα απφδεημε φηη
νη νηθνδφκνη ηεο ππξακίδαο γλψξηδαλ ην π, θαη επεηδή νη δηαζηάζεηο ηεο ππξακίδαο βαζίδνληαη ζε
άιινπο παξάγνληεο.[23]
Οη παιαηφηεξεο γξαπηέο πξνζεγγίζεηο ηνπ π βξίζθνληαη ζηελ Αίγππην θαη ηε Βαβπιψλα, απέρνπλ
έλα ηνηο εθαηφ απφ ηελ πξαγκαηηθή αμία. ηε Βαβπιψλα, έλαο δίζθνο ηεο ρξνλνινγείηαη ην 1900–
1600 π.Υ. έρεη κηα γεσκεηξηθή δήισζε πνπ, θαη'επέθηαζε, αληηκεησπίδεη ηνλ π σο
25/8 = 3.1250.[24] ηελ Αίγππην, ν Πάππξνο Rhind , ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 1650 π.Υ., αιιά έρεη
αληηγξαθεί απφ έλα έγγξαθν πνπ ρξνλνινγείηαη ην 1850 π.Υ. έρεη έλα ηχπν πνπ ηελ αληηκεησπίδεη
ηελ ζηαζεξά π σο (16/9)2 ≈ 3.1605.[24]
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ηελ Ηλδία γχξσ ζην 600 π.Υ., ην Shulba Sutras (ζαλζθξηηηθά θείκελα πνπ είλαη πινχζηα ζε
καζεκαηηθφ πεξηερφκελν) εμνκνηψλεη ηνλ π κε (9785/5568)2 ≈ 3.088.[25] Σν 150 π.Υ., ή ίζσο
λσξίηεξα, ηλδηθέο πεγέο ζεσξνχλ ηνλ π σο
≈ 3.1622.[26]
Γχν ζηίρνη ηεο Δβξατθήο Βίβινπ (γξάθηεθε πεξίπνπ ζηνλ 8ν θαη 3ν αηψλα π.Υ.) πεξηγξάθεη κηα
ηειεηνπξγηθή πηζίλα ζην Ναφ ηνπ νινκψληα κε δηάκεηξν δέθα πήρεηο θαη ε πεξίκεηξφο ηνπ
ηξηάθνληα πήρεηο· Οη ζηίρνη ππνδειψλνπλ φηη ν π είλαη πεξίπνπ ηξία αλ ε πηζίλα είλαη
θπθιηθή.[27][28] Ο Rabbi Nehemiah εμήγεζε ηε δηαθνξά σο ιφγσ ηνπ πάρνπο ηνπ ζθάθνπο. Σν
πξψηκν έξγν ηεο γεσκεηξίαο, Mishnat ha-Middot, γξάθηεθε γχξσ ζην 150 κ.Υ. θαη παίξλεη ηελ
ηηκή ηνπ π γηα λα είλαη ηξία θαη έλα έβδνκν.[29] See Πξνζεγγίζεηο π.

Απιθμόρ π και ποιήμαηα

Ο αξηζκφο π δείρλεη πφζεο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε δηάκεηξν ηνπ θχθινπ είλαη ε πεξηθέξεηά ηνπ.
Παξαζέησ πεληάζηηρν πνηεκαηάθη 30 ιέμεσλ (απφ ηηο 30 ιέμεηο ηνπ, νη 20 είλαη απφ πνίεκα 23
ιέμεσλ, πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα). Σν πιήζνο ησλ γξακκάησλ
ηεο πξψηεο ιέμεο ηνπ πνηήκαηνο είλαη ην πξψην ςεθίν ηνπ π, ην πιήζνο ησλ γξακκάησλ ηεο
δεχηεξεο ιέμεο είλαη ην δεχηεξν ςεθίν, θαη νπ ην θαζεμήο κέρξη ην 30ν ςεθίν:
«Αεη ν ιαφο ν κέγαο γεσκεηξεί. Σν θχθινπ κήθνο ίλα νξίζε δηακέηξσ εξεχλεζελ αξηζκφλ
απέξαληνλ. Καη νλ, θεπ, νπδέπνηε φινλ ηθαλνί ζα εχξσζη. Λαφο δηα ηεο δπλάκεψο ηνπ ζα ληθήζεη».
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Ζ ΠΟΛΤΣΑΡΑΥΖ ΕΩΖ ΣΖ ΣΑΘΔΡΑ Π
ΜΑΓΗΑ: Ο πνιηηηζκφο ησλ Μάγηα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ ρεξζφλεζζν ηνπ Γηνπθαηάλ ζηελ
Κεληξηθή Ακεξηθή, ήηαλ αξθεηά πξνρσξεκέλνο γηα ηελ επνρή ηνπ. Οη Μάγηα ήηαλ θνξπθαίνη
αζηξνλφκνη, θαη αλέπηπμαλ έλα πνιχ αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα ήηαλ
απαξαίηεην κηα αξθεηά θαιή ζρέζε π. Αλ θαη θαλείο δελ μέξεη ζηα ζίγνπξα (ζρεδφλ φιε ε
ινγνηερλία ησλ Μάγηα θάεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζπαληθήο θαηάθηεζεο ηνπ Μεμηθνχ), νη
πεξηζζφηεξνη ηζηνξηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε ζπκβνιή ησλ Μάγηα ήηαλ πξάγκαηη πνιχ ζεκαληηθή
ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ.
ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ: ηαλ νη αξραίνη Βαβπιψληνη άξρηζαλ λα ρηίδνπλ ηε Βαβπιψλα αζρνιήζεθαλ
ηδηαίηεξα κε ηε γεσκεηξία. Ήδε απφ ηνλ 20ν αηψλα π.Υ. δηαπίζησζαλ φηη φηαλ ε πεξηθέξεηα
νπνηνπδήπνηε θχθινπ δηαηξείηαη δηα ηεο δηακέηξνπ, ην απνηέιεζκα είλαη πάληνηε πεξίπνπ ηξία.
Τπνιφγηζαλ κάιηζηα ηελ ηηκή απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηα 25/8, ηα νπνία απέρνπλ κφιηο θαηά 0,5% ηεο
πξαγκαηηθήο ηηκήο ηνπ.
ΑΗΓΤΠΣΗΟΗ: Μία απφ ηηο αξραηφηεξεο θαη αθξηβέζηεξεο ηηκέο ηνπ π είλαη απηή ηνπ αηγππηίνπ
γξαθέα Αρκέο. Σελ έρεη θαηαγξάςεη ζε έλαλ πάππξν ηνπ Μέζνπ Βαζηιείνπ πεξίπνπ ην 1650 π.Υ.
αληηγξάθνληαο νπζηαζηηθά έλαλ αθφκε αξραηφηεξν πάππξν. Ο Αρκέο πεξηέγξαςε ην π σο ην
απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ηνπ 256/81, δειαδή 3,160. ε φηη αθνξά ηε γξαπηή ηζηνξία ησλ
Μαζεκαηηθψλ, νη Αηγχπηηνη αλαθέξνληαη σο νη πξψηνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηα Μαζεκαηηθά.
Απηφ φκσο ζπλέβαηλε γηαηί νη αηγππηηαθνί πάππξνη ήηαλ ηα πεξηζζφηεξα θαη ηα πην
θαινδηαηεξεκελα έγγξαθα.

Σο π και η πςπαμίδα ηηρ Giza
Ζ κεγάιε ππξακίδα ηεο Giza είλαη έλα απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα θηίζκαηα ηεο αξραηφηεηαο. Μηα
απφ ηηο εθπιεθηηθφηεξεο αλαινγίεο ηεο κεγάιεο ππξακίδαο είλαη ν ιφγνο ηνπ χςνπο ηεο πξνο ηε
βάζε ηεο, ν νπνίνο είλαη ίζνο πεξίπνπ κε ηνλ αξηζκφ π. Ο αλαθεξφκελνο ιφγνο δίλεη ηελ ηηκή
1,1399667, αιιά είλαη ππνινγηζκέλνο ρσξίο λα ιεθζεί ππ΄φςηλ ε αθαίξεζε ηνπ νγθφιηζνπ απφ ηελ
θνξπθή ηεο. χκθσλα κε ην αξρηθφ ηεο χςνο, ππνινγίδεηαη φηη ν ιφγνο είλαη 1,1428571, δειαδή
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3+1/7 αθξηβψο. Σν 1853. ν H. C. Agnew έγξαςε έλα γξάκκκα απφ ηελ Αιεμάλδξεηα γηα ηε ζρέζε
ηνπ ιφγνπ απηνχ κε ηνλ ηεηξαγσληζκφ ηνπ θχθινπ. Ζ ηηκή 3+1/7 πξνζεγγίδεη ην π κε ζρεηηθφ
ζθάικα 0,04%, δεαιαδή κε εθπιεθηηθή αθξίβεηα γηα ηελ επνρή.

ΒΗΒΛΟ
Έλαο ξαβίλνο θαη καζεκαηηθφο ν Nehemiah επηρεηξεί λα γεθπξψζεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ
επηζηήκεο θαη ζξεζθείαο. Ο ίδηνο έγξαςε γχξσ ζην 150 π.Υ., ζηα ζρφιηά ηνπ πάλσ πάλσ ζε απηφ
ην ρσξίν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, φηη ν θχθινο έρεη ηξείο δηαζηάζεηο, ηελ πεξηθέξεηα, ηε δίακεηξν
θαη ην εκβαδφλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε πεξίκεηξνο πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηε
δηάκεηξν κε ην 3+1/7. Απηή είλαη ε αξρηκήδεηα ηηκή γηα ην π θαη ν Nehemiah αηηηνινγεί ηε δηαθνξά
αλάκεζα ζηηο δχν ηηκέο ιέγνληαο φηη απηφ ην 1/7 ππνιείπεηαη εμ΄αηηίαο ηνπ πάρνπο ησλ ηεηρσκάησλ
ηνπ ζθεχνπο. Γειαδή, αθνχ ην ζθεχνο ήηαλ ζαλ ρείινο πνηεξηνχ, ε αλαθεξφκελε ζε απηά ηα
ρσξία δίακεηξνο κεηξήζεθε ζην επάλσ κέξνο, ελψ ε πεξηθέξεηα ζηνλ πάην ηνπ πνηεξηνχ. Βέβαηα ν
ξαβίλνο Μνζέ κπελ Μαηκφλ (1135-1204) ή πην γλσζηφο σο Ρακπακ ή Μαιμονίδησ, γράφει "ο

λόγοσ τησ διαμζτρου ενόσ κφκλου προσ την περιφζρεια του δεν μπορεί να υπολογιςτεί
ακριβώσ... είναι όμωσ δυνατόν να τον υπολογίςουμε κατά πξνζέγγηζε ...θαη ε πξνζέγγηζε
πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη επηζηήκνλεο είλαη ν ιφγνο 3+1/7. Αθνχ φκσο είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί
κε απφιπηε αθξίβεηα ν ιφγνο απηφο ππέζεζαλ έλαλ ζηξνγγπιφ αξηζκφ θαη ζε απηφλ βαζίζηεθαλ
γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο κεηξήζεηο". Πνιχ ιηγφηεξν αθξηβήο είλαη ε άιιε απφ ηηο αξραηφηεξεο
ηηκέο ηνπ π, πνπ ζπλαληάκε ζηε Βίβιν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θπθιηθή ιίκλε ηνπ νίθνπ ηνπ
νινκψληα είρε δίακεηξν 10 πήρεηο θαη πεξηθέξεηα 30 πήρεηο, ηνπνζεηψληαο ηελ ηηκή αθξηβψο ζην
3.

ΚΗΝΔΕΟΗ
Ο Liu Hui, ζεσξείηαη σο ν πξψηνο Κηλέδνο καζεκαηηθφο, ν νπνίνο αζρνιήζεθε δηεμνδηθά θαη
ζπζηεκαηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ π. Έδεζε ηνλ ηξίην αηψλα κεηά Υξηζηφλ. 650 ρξφληα ινηπφλ
κεηά ηνπο Έιιελεο Αληηθψληα θαη Βξχζσλα, Ο Lui Hui, επηλφεζε ηελ ίδηα κέζνδν κε ηελ νπνία
επηρείξεζε λα ππνινγίζεη ην εκβαδφλ ηνπ θχθινπ. Σν 236 κ.Υ. ινηπφλ δεκνζίεπζε ηε δηθή ηνπ
κέζνδν ηεο "εμάληιεζεο". Δμεηάδνληαο έλα εγγεγξακέλν πνιχγσλν 192 πιεπξψλ ζηνλ θχθιν,
βξίθε φηη ε ηηκή ηνπ π βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα: 1,141024 < Π < 3,142704. χκθσλα κε ηνπο
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δίαθνξνπο εξεπλεηέο θαηέιεμε ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ αθνινπζψληαο ηελ ίδηα κέζνδν κε ηνλ
Αληηθψληα θαη ηνλ Βξχζσλα, ηελ νπνία (θαηά πάζα πηζαλφηεηα) επηλφεζε ν ίδηνο 650 πεξίπνπ
ρξφληα κεηά. Γηα ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηηκή π=157/50 = 3,14. Αλαγλψξηδε
θαη ππνζηήξηδε φηη φζν πεξηζζφηεξν πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία ηεο "εμάληιεζεο" ηφζν κεγαιψλεη
θαη ε αθξίβεηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ π. Τπνζηήξημε ινηπφλ πσο αλ θάπνηνο ππνινγίζεη ηελ πιεπξά
ελφο πνιχγσλνπ κε 1536 πιεπξέο, ηφηε κπνξεί λα βξεη ην εκβαδφλ ηνπ πνιπγψλνπ κε 3072
πιεπξέο πεηπραίλνληαο έηζη θαιπηεξε πξνζέγγηζε γηα ην π. Ο ίδηνοδελ αλαθέξεη ην απνηέιεζκα.
Αλ φκσο γίλεη ν ππνινγηζκφο πξνθχπηεη ε ηηκή π = 3,14159. ε αληίζεζε κε ηνλ Αξρηκήδε, ν Lui
Hui ρξεζηκνπνίεζε κφλν εγγεγξακέλα πνιχγσλα (ν Έιιελαο νθφο ρξεζηκνπνίεζε θαη
πεξηγγεγξακέλα). Δπίζεο ελψ ν Αξρηκήδεο (ζπλεηδεηά) ζηακάηεζε ζην 96γσλν. Ο Liu Hui,
πξνρψξεζε ζην 192γσλν, πεηπραίλνληαο έηζη θαιχηεξε πξνζέγγηζε. Κηλέδνη, Ηλδνί θαη Πέξζεο
ζνθνί
πξνζπάζεζαλ
φινη
λα
ππνινγίζνπλ
ηε
ζηαζεξά
απηή.

Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ
Οη Έιιελεο γεσκέηξεο δελ απέβιεπαλ ζε εκπεηξηθή εθηίκεζε ηνπ π. Γη'απηνχο ε γεσκεηξία ήηαλ
επηζηήκε θαζαξήο γλψζεο θαη έπξεπε λα θηάζνπλ ζεσξηηηθά ζηελ θαηαζθεπή ηεο πιεπξάο
ηεηξαγψλνπ ίζνπ εκβαδνχ κε ην δνζέληα θχθιν, κε ρξήζε θαλφλα θαη δηαβήηε, ζχκθσλα κε ηηο
επηηαγέο ηνπ Δπθιείδε. Δπηπιένλ, έπξεπε λα απνδεηρηεί θαη ε νξζφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ζηελ
νπνία ζα θαηέιεγαλ. Σν πξφβιεκα κε ηελ πεξηνξηζηηθή κνξθή πνπ ηέζεθαλ αξρηθά, δειαδή ηε
ρξήζε θαλφλα θαη δηαβήηε δελ επηδέρεηαη ιχζε. Σν αδχλαην απηήο ηεο θαηαζθεπήο απνδείρηεθε
24 αηψλεο αξγφηεξα. Δθηφο απφ ηε ρξήζε θαλφλα θαη δηαβήηε, ην πξφβιεκα ηνπ ηεηξαγσληζκνχ
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ηνπ θχθινπ πξνζεγγίζηεθε θαη κε άιινπο δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο ήηαλ κε κεραληθά
θαηαζθεπαζκέλεο θακπχιεο θαη ν δεχηεξνο κε πξνζεγγηζηηθέο κεζφδνπο.
Γηα ηνπο Έιιελεο ηεο επνρήο ηνπ σθξάηε ην π ήηαλ έλαο αξηζκφο ρσξίο ηνλ ζπκβνιηζκφ κε ην
γξάκκα ηνπ αιθαβήηνπ ν νπνίνο καο ιέεη δχν πξάγκαηα. Σν πφζεο θνξέο είλαη κεγαιχηεξε ε
πεξηθέξεηα νπνηνπδήπνηε θχθινπ απφ ηελ δηάκεηξφ ηνπ αιιά θαη β πφζεο θνξέο είλαη κεγαιχηεξν
ην εκβαδφλ ηεε πεξηθέξεηαο απφ ην ηεηξάγσλν ηεο αθηίλαο. Ο Α ληηθψλ θαη ν Βξχζσλ, ζχγρξνλνη
ηνπ σθξάηε, ζθέθηεθαλ λα ηνλ ππνινγίζνπλ κε βάζε ηα εκβαδά θαη δνθίκαζαλ λα κεηξήζνπλ το

εμβαδόν του κλυκλου με την πρωτοποριακή μζθοδο τησ εξάντληςησ. Αν πάρουμε ζνα
εξάγωνο και διπλαςιάςουμε τισ πλευρζσ του και ζπειτα τισ διπλαςιάςουμε ξανά και
ξανά θα ζχουμε τόςεσ πολλζσ πλευρζσ που το πολφγωνο θα γίνει κφκλοσ. Ο Βρφςων
μάλιςτα υπολόγιςε τα εμβαδά δχν πνιπγψλσλ ελφο κφκλου εγγεγξακέλνπ θαη ελφο
πεξηγεγξακκέλνπ ζε θχθιν θαη ππέζεζε φηη ην εκβαδφλ ηνπ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην έλα
θαη κεγαιχηεξν απφ ην άιιν.

Σν π ζηνλ Αξηζηνθάλε
Ο Αξηζηνθάλεο (448-385 π.Υ.) ζην έξγν ηνπ ξληζεο, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζην 414
π.Υ. θάλεη κηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ ηεηξαγσληζκφ ηνπ θχθινπ. ηνπο ζηίρνπο 1001-1009 ν
γεσκέηξεο Μέησλ, πεξηγξάθνληαο ζηνλ Πηζζέηαηξν θάπνηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, αλαθέξεη φηη ζα
ηεηξαγσλίζεη ηνλ θχθιν. Δίλαη ραξαθηεξηζηή ε απάληεζε ηνπ Πηζζέηαηξνπ ζηα φζα ιέεη ν Μέησλ,
ν νπνίνο εληππσζηαζκέλνο ηνλ ζπγθξίλεη κε ηνλ Θαιή. Απφ ην απφζπαζκα απηφ θαίλεηαη φηη
αθφκα θαη ζε εθείλε ηελ επνρή νη ηεηξαγσληζηέο ηνπ θχθινπ αληηκεησπίδνληαλ σο νη άλζξσπνη
πνπ πξνζπαζνχζαλ λα επηηχρνπλ ην αδχλαην.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2014-2015

Page 33

Ερευνητική Εργασία «Η μαγεία των αριθμών»

Ο Απσημίδηρ και ο απιθμόρ π

Δθείλνο ν νπνίνο ζεσξείηαη φηη ήηαλ ν πξψηνο πνπ πξνζέγγηζε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ π ζε κηα πην
ζεσξηηή βάζε ήηαλ ν Αξρεκίδεο, γη'απηφ θαη ην π είλαη γλσζηφ θαη σο ζηαζεξά ηνπ Αξρεκίδε.
Ο Αξρεκίδεο ήηαλ εμαηξεηηθφο εθεπξέηεο, καζεκαηηθφο θαη θπζηθφο. Γελ είλαη γλσζηφ πφζα απφ
ηα βηβιία ηνπ Αξρεκίδε έρνπλ ραζεί. Απφ ηα βηβιία ηνπ πνπ δηαζψζεθαλ φκσο, ηα έξγα ηνπ
Κχθινπ Μέηξεζηο, Πεξί ειίθσλ.
Σεηξαγσληζκφο ηεο παξαβνιήο, πεξί ζθαίξαο θαη θπιίλδξνπ, ιήκκαηα θαη άιια, δελ ζπγθξίλνληαη
κε νηηδήπνηε άιιν δεκηνπξγήζεθε ζηελ αξραηφηεηα. Ζ αμία ησλ έξγσλ ηνπ έγθεηηαη, φρη κφλν ζηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνθείπηνπλ απφ απηά, αιιά θαη ζηε κεζνδηθφηεηά ηνπ. Ο Αξρηκήδεο ήηαλ
εθείλνο πνπ πξνρψξεζεηελ έλλνηα ηνπ "ίζνπ κε" ζηελ έλλνηα ηνπ "ηείλεη ζε", ηελ νπνία ν
Δπθιεδεο ηελ αλέθεξε αιιά δελ ηελ ρξεζηκνπνίεζε επί ηεο νπζίαο. Δλ νιίγνηο, ν Αξρεκίδεο
ζεσξείηαη ν παηέξαο ηνπ νινθιεξσηηθνχ νξηζκνχ. Σν έξγν ηνπ Κχθινπ Μέηξεζηο είλαη ε πξψηε
νινθιεξψκε κειέηε γηα ηελ κέηξεζε ηνπ θχθινπ, ε νπνία έρεη δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα. ηελ
πξαγκαηεία απηή πεξίερνληαη νη απνδείμεηο ησλ εμήο ζεσξεκάησλ:
i.Κάζε θχθινο είλαη ηζεκβαδηθφο κε έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ηνπ νπνίνπ ε κία θάζεηε πιεπξά
ηζνχηαηκε ηελ αθηίλα θαη ε άιιε κε ηελ πεξίκεηξν ηνπ θχθνπ.
ii.Ο ιφγνο ελφο εκβαδνχ ελφο θχθινπ πξνο ην εκβαδφλ ηεηξαγψλνπ πνπ έρεη πιεπξά ηε δίακεηξν
είλαη ίδηνο κε ην ιφγν ηνπ 11 πξνο ην 14.
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iii.Ζ πεξίκεηξνο θάζε θχθινπ είλαη κηθξφηεξε απφ ην ηξηπιάζην θαη έλα έβδνκν ηεο δηακέηξνπ θαη
κεγαιχηεξε απφ ην ηξηπιάζην θαη δέθα εβδνκεθνζηά πξψηα απηήο. Έηζη απφ ζρέζεο πξνέθπςε
φηη:
iv.L = 2πR
v.π = 3+1/7
vi.π <3+1/7

ΡΩΜΑΪΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ
ρεηηθά κε ην π, νη ξσκαίνη θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηηκή 3, ελψ γηα δχζθνινπο
ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηηκή 4. Γηα ππνινγηζκνχο αθξηβείαο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ
πξνζέγγηζε 3+1/8 αληί ηεο πξνζέγγηζεο 3+1/7.

ΜΔΑΗΩΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΝΖΖ
Οη Άξαβεο θαηά ηνλ Μεζαίσλα έθηαζαλ ζηα ζηα δέθα κε δεθαέμη δεθαδηθά ςεθία. Ζ θνκςφηεηα
ηεο θχζεο ηνπ π ζπλνςίδεηαη φκσο ζηηο ηφζεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη εμαθνινπζνχλ λα
γίλνπλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αξηζκψλ ηνπ.
ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλεζεο, έδεζε θαη ν πνιχ γλσζηφο γηα ηε κεγαινθπία ηνπ αιιά θαη ηελ
ηεξάζηηα πξνζθνξά ηνπ ζε πνιινχο ηνκείο, Leonardo da Vinci (1452-1519). Ο Leonardo ππήξμε
πνιπγξαθφηαηνο θαη ζην ηεξάζηην έξγν ηνπ αλαθέξεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ζηνλ
ηεηξαγσληζκφ ηνπ θχθινπ. ε φηη αθνξά φκσο ην π, ε ζπλεηζθνξά ηνπ δελ ππήξμε ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή. Ζ επίκνλε αλαδήηεζε μεθίλεζε ίζσο κε ηνλ γεξκαλφ καζεκαηηθφ Λνχληνιθ βαλ
Σζφη-ιελ, ν νπνίνο γχξσ ζηα 1600 ππνιφγηζε ηα πξψηα 35 δεθαδηθά ςεθία ηνπ π. Ήηαλ ηφζν
ππεξήθαλνο γη'απηφ ην έξγν, ζην νπνίν αθηέξσζε κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ, πνπ δήηεζε λα
θξαθνχλ ηα 35 ςεθία ζηελ επηηχκβηα ζηήιε ηνπ. Δμίζνπ επίκνλνο, ν Γνπίιηακ αλθο αθηέξσζε
απφ ηελ πιεπξά ηνπ 20 ρξφληα ζηνπο ππνινγηζκνχο πξνρσξφληαο ην π ζηα 707 δεθαδηθά ςεθία.
Γπζηπρψο ην επίηεπγκα ηνπ ππέζηε ηεξάζηην πιήγκα φηαλ νη πξψηνη ςεθηαθνί ππνινγηζηέο
αλαθάιπςαλ φηη είρε θάλεη ιάζνο ζην 528ν δεθαδηθφ ςεθίν, αρξεζηεχνληαο φια ηα επφκελα. Ο
Nicolas Cusanus (1401-1464) είρε κηα φρη θαη ηφζν επηηπρεκέλε ζπλεηζθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
π, πξνζπαζψληαο λα ππνινγίζεη ηα δηάθνξα επηζηεκαληθά ζέκαηα κε ζενινγηθφ ηξφπν, θαηάθεξε
φκσο λα αλαθαιχςεη κηα θαιή πξνζέγγηζε γηα ην κήθνο θπθιηθνχ ηφμνπ (κε κηα κέζνδν πνπ
κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο αληίζηξνθε ηεο κεζφδνπ ηνπ Αξρηκήδε). Καηά ηνλ Μεζαίσλα ινηπφλ
δελ ππήξμε ηδηαίηεξε αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ (φπσο άιισζηε θαη ησλ ππφινηπσλ επηζηεκψλ)
θαη νχηε ζεκεηψζεθε θάπνηα ηξνπνπνίεζε ή βειηίσζε ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ π.

ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΡΔΤΝΔ
Οη κεγάιεο δπζθνιίεο κε ην π ηφηε δελ είραλ αξρίζεη.
Σν 1761 ν Γηφραλ Λάκπεξη απέδεημε φηη ην π είλαη άξξεηνο αηζκφο. Με απιά ιφγηα
απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο θιάζκα δχν αθέξαησλ αξηζκψλ. ην
ζρνιείν ηα παηδηά καζαίλνπλ φηη ην π είλαη πεξίπνπ 22/7, ε ηηκή απηή είλαη πάιη θαηά
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πξνζέγηζε, γηαηί ην π βξίζθεηαη εθηφο καζεκαηηθήο ινγηθήο.
Ζ δεχηεξε κεγάιε αλαθάιπςε ζεκεηψζεθε ην 1882, φηαλ ν Φέξληηλαλη θνλ
Λίληεκαλ απέδεημε φηη ην π, είρε κηα αθφκε αζπλήζηζηε ηδηφηεηα: ήηαλ ππεξβαηηθφο
αξηζκφο. ηε καζεκαηηθή νξνινγία απηφ ζεκαίλεη φηη δελ απνηειεί ηε ξίδα θακηάο
αιγεβξηθήο εμίζσζεο κε ξεηνχο ζπληειεζηέο. ηε κε καζεκαηηθή νξνινγία απηφ ζεκαίλεη
φηη ην π απνηειεί απφδεημε ηνπ παιαηνχ ξεηνχ φηη δελ κπνξεί θαλείο λα ηεηξαγσλίζεη ηνλ
θχθιν. Γελ κπνξεί δειαδή θαλείο, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα θαλφλα θαη έλαλ δηαβήηε,
λα θηηάμεη έλα ηεηξάγσλν πνπ λα έρεη αθξηβψο ην ίδην εκβαδφλ κε έλαλ δεδνκέλν θχθιν.
Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ π ζηε ζχγρξνλε επνρή, είλαη ε
ρξεκφηεηά ηνπ ζηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ελφο ππεξππνινγηζηή. Ο ππνινγηζκφο ηνπ
δεθαδηθνχ αλαπηχγκαηνο ηνπ π απνηειέί καη επίπνλε δνθηκαζία γηα ηνπο ζχγρξνλνπο
ππεξππνινγηζηέο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ π ζε κεγάιν εχξνο, ρξεζηκνπνηεί θάζε θνκκάηη ηνπ
ππνινγηζηή θαη αλαπφθεπθηα έρεη θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζε απηφλ. Σπρφλ ιάζε ηνπ
δεθαδηθνχ αλαπηχγκαηνο απνθαιχπηνπλ θαη ην πην ακειεηέν ιάζνο ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ,
ην νπνίν πξέπεη λα δηνξζσζεί εψο φηνπ νη ππνινγηζκνί λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε επηηπρία.
Έηζη ππνινγηζκνί ζε κηθξφηεξε θιίκαθα, εθαξκφδνληαη σο ηέζη αμηνπηζηίαο ζε
ππεξππνινγηζηέο, πξηλ απηνί δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά. Ζ θαλνληθφηεηα ηνπ π δελ είλαη ξεηά
καζεκαηηθά απνδεδεηγκέλε. Έηζη,ε εχξεζε φισλ θαη πεξηζφηεξσλ ςεθίσλ ηνπ π, ίζσο
απνθαιχςνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ έλλνηα ηεο θαλνληθφηεηαο, αιιά θαη λα καο
απνθαιχςνπλ λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο απηήο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Π

Σο π και οι πιθανότητεσ
Έληνλε ε παξνπζία ηνπ θαη ζηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ. Έρεη ήδε πξναλαθεξζεί ην πξφβιεκα
ηνπ Comte de Buffon κε ηε βειφλα. Ζ πηζαλφηεηα λα ηκήζεη κηα βειφλα κήθνπο l παξάιιειεο
γξακκέο πνπ απέρνπλ απφηαζε d, κε l < d ,είλαη 2*l / π*d. Σν 1904, ν R. Chartres ζθέθηεθε λα
ρξεζηκνπνπνηήζεη ηνλ ηξφπν γηα λα πξνζεγγίζεη ην π, κε αλάινγε δηαδηθαζία απηήο ηνπ
πξνβιήκηνο ηεο βειφλαο. Αθφκα είλαη γλσζηφ φηη αλ γξαθηνχλ ζηελ ηχρε δχν αξηζκνί, ε
πηζαλφηεηα λα είλαη πξψηνη πξνο αιιήινπο είλαη 6/ π2. Δπηπιένλ, έζησ έλαο κεγάινο νξζνγψληνο
θξάρηεο κε παζζάινπο, ζηεκέλνπο θαηαθφηπθα ζην έδαθνο. Αλ επηιέμνπκε ηπραία δχν απφ
απηνχο, ε πηζαλφηεηα λα θαίλεηαη απ'επζείαο ν άιινο πάζζαινο - ρσξίο λα κεζνιαβεί θάπνηνο
πάζζαινο - είλαη 6/ π2.
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Σο π και η τέχνη
Ο αξηζκφο π ζπλδέζεθε κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηεηξαγσληζκνχ ηνπ θχθινπ, ηνπ δηπιαζηαζκνχ
ηνπ θχβνπ θαη ηεο ηξηρνηφκεζεο ηεο γσλίαο, γχξσ απφ ηα νπνία δεκηνπξγήζεθε κηα νιφθιεξε
κπζνινγία. Καλέλα άιιν καζεκαηηθφ ζχκβνιν δελ γέλλεζε ηφζν κπζηήξην, ξνκαληηζκφ θαη
ελδηαθέξνλ φζν ν αξηζκφο π. Αθφκα θαη ζήκεξα αζθεί κηα πεξίεξγε γνεηεία ψζηε κε θάζε κνληέιν
κεγάινπ ππνινγηζηή λα βξίζθνπλ θαη λέα δεθαδηθά ςεθία. Έρνπλ επίζεο γξαθεί πνιιά βηβιία κε
ζέκα ηνλ αξηζκφ π, πξφζθαηα γπξίζηεθε θαη κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία, κνπζηθά έξγα
ζπληέζεθαλ κε βάζε θάπνηα ςεθία ηνπ π, θαζψο θαη πνηήκαηα επθνιναπνκλεκφλεπηα πνπ ην
πιήζνο ησλ γξακκάησλ θάζεο ιέμεο είλαη θαη έλα δεθαδηθφ ςεθίν ηνπ π.

Μουςική
Ο Σδνλ Μπιέηθ ινηπφλ, κεηαηξέπεη κε έλαλ εχθνιν θαη ινγηθφ ηξφπνζε αξηζκφ θάζε λφηα ηνπ
πεληαγξάκκνπ πνπ βξίθεηαη ζε άζπξν πιήθηξν, δειαδή δελ ρξεζηκνπνηεί δηέζεηο θαη πθέζεηο.
Οπφηε μεθηλψληαο απφ ην κεζαίν Νην νξίδεη θαη αλάινγε αξίζκεζε: Νην =1, Ρε =2, Μη =3, θαη ηα
ινηπά.

Αρχιτεκτονική
ήκεξα πιένλ μέξνπκε φηη, γηα παξάδεηγκα, ν Παξζελψλαο ηεο Αθξφπνιεο απνηειεί έλα ζαπκάζην
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πέηξηλν βηβιίν καζεκαηηθήο νπηηθήο επηζηήκεο θαη γεσκεηξίαο. ηη νη Νανί θαη ηα θέληξα
ιαηξείαο ησλ Διιήλσλ, αιιά θαη ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ πνιηηηζκψλ ελ γέλεη, ήηαλ ηνπνζεηεκέλα
αθνινπζψληαο έλα αθξηβψο πξνθαζνξηζκέκν γεσδαηηηθφ ζρέδην, κε ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο
κεηαμχ ηνπο πνπ πεξηείραλ ηελ γλψζε ησλ ππεξβαηηθψλ αξηζκψλ π, θ θαη ε (ησλ Νεπέξεησλ
Λνγαξίζκσλ) πνπ ζεκάδεπαλ πάλσ ζηε Γε ηνπο δξφκνπ ησλ αζηεξηζκψλ, ηα ελεξγεηαθά θέληξα
ηεο Φχζεο απ'φπνπ αλάβιπδαλ, ζαλ απφ πεγή, αφξαηεο δπλάκεηο (ζήκεξα γλσζηέο σο
ειεθηξνκαγλεηηθέο, ηεινπξηθέο θαη άιιεο) θαη ζρεκάηηδαλ καγηθά γεσκεηξηθά ςχήματα με βαθφ
ςυμβολικό χαρακτήρα.

Λογοτεχνία:
Ζ επέθηαζε ηνπ π ζην άπεηξν έρεη επίζεο επαλεηιεκκέλσο πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ
ζπγγξαθέσλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Ο ζπνπδαίνο ακεξηθαλφο αζξνλφκνο Καξι αγθάλ ζην
βηβιίν ηνπ Δπαθή έθξπςε ηελ ππνγξαθή ησλ εμσγήηλσλ κέζα ζηα δήζελ ηπραία ςεθία ηνπ π, ηα
νπνία ζηε πξαγκαηηθφηεηα δελ αθνινπζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δίαηαμε. "'Ζηαλ πνιχ πνλεξφ,
γηαηί απηφ δελ γίλεηαη" ιέεη ν θαζεγεηήο ηηνχξαη. "Γελ κπνξείο λα ηαθηνπνηήζεηο ην π ζε
ζπγθεθξηκέλε δίαηαμε. Ήηαλ έλα σξαίν απαηειφ ηέρλαζκα εθ κέξνπο ηνπ αγθάλ. Τπφ κίαλ
έλλνηαλ νχηε ν ίδηνο ν Θεφο δελ ζα κπνξνχζε λα βξεη κία δηάηαμε κέζα ζην π"

Ποιήματα
Γηα ηελ απνκλεκφλεπζε ησλ πξψησλ ιίγσλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ ηνπ αξηζκνχ π έρνπλ επηλνεζεί
δηάθνξνη κλεκνληθνί θαλφλεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε παξαθάησ θξάζε, πνπ ηελ επηλφεζε ν Ν.
Υαηδηδάθεο (1872-1942) θαζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, κε ηελ νπνία
κπνξεί λα ζπκάηαη θαλείο ηα πξψηα 22 δεθαδηθά ςεθία ηνπ π:
Αεί ν Θεφο ν Μέγαο γεσκεηξεί, ην θχθινπ κήθνο ίλα νξίζε δηακέηξσ, παξήγαγελ αξηζκφλ
απέξαληνλ, θαη νλ, θεχ, νπδέπνηε φινλ ζλεηνί ζα εχξσζη.
Σν πιήζνο ησλ γξακκάησλ θάζε ιέμεο ηεο θξάζεο απηήο αληηζηνηρεί ζε θαζέλα απφ ηα δηαδνρηθά
ςεθία ηνπ αξηζκνχ π (3,14159...)
Απηφο ν καγηθφο αξηζκφο, ηθαλφο λα ζπλδπάδεη φιεο ηηο φςεηο ησλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ,
θαιιηηερληθψλ θαη γξακκαηηθψλ θιάδσλ, κέζα ζε κηα κφλε ζεψξεζε, ζπλνιηθή θαη εληαία, ζ'έλα
κφλν έξγν ηέρλεο, θαζψο θαη απηή κε ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, κε ηξφπν πςειά
νηθνινγηθφ, είλαη θάηη ην νπνίν αθφκα θαη ζήκεξα, ηελ επνρή ηεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο θαη
ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, καο θαηαπιήζεη θαη καο δηδάζθεη. Καη αθφκα ην γεγνλφο φηη είλαη
ζρεηηθά πξφζθαηα πνπ ν πνιηηηζκφο καο είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη, λα αμηνινγήζεη θαη λα
αλαιχζεη, απνδερφκελνο εθείλα ηα ζαπκάζηα κεγαινπξγήκαηα πξνζζέηεη πεξηζζφηεξε αθφκε
γνεηεία θαη κπζηήξην.

Σο π και ο ηεηπαγωνιζμόρ ηος κύκλος
Απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαιέμαλε ζαλ νλάδα κέηξεζεο ησλ εκβαδψλ, ην ηεηξάγσλν κε πιεπξά ηε
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κνλάδα κήθνπο, απηφκαηα ηέζεθε θαη ην πξφβιεκα ηνπ ηεηξαγσληζκνχ δηαθφξσλ ζρεκάησλ.
Αξρηθά ηεηξαγσλίζηεθαλ δειαδή πξνζδηνξίζηεθε ην εκβαδφλ ηνπο, ηα νξζνγψληα, ηα ηξίγσλα, ηα
παξαιιειφγξακκα θαη νξηζκέλα πνιχγσλα. Μεηά απφ απηφ ήηλα θπζηθφ λα επηδησρζεί θαη ν
ηεηξαγσληζκφο ζρεκάησλ πεξηθιεηνκέλσλ απφ θακπχιεο γξακκέο θαη πξψηνπ απφ φια ηνπ
θχθινπ. Ο ηεηξαγσληζκφο ηνπ θχθινπ, ην ηξίην απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο αξραηφηεηαο,
απαζρφιεζε πνιινχο εξεπλεηέο γηα πνιινχο αηψλεο θαη ππήξμε ην κεγάιν εκπφδηνπάλσ ζην νπνίν
ζθφληαςαλ κεγάια νλφκαηα.Ο πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηνλ ηεηξαγσληζκφ ηνπ θχθινπ είλαη ν
Αλαμαγφξαο ν Κιαδνκέληνο (500-428 π.Υ.) δάζθαινο θαη θίινο ηνπ Πεξηθιή. ηε ζπλέρεηα
αζρνιήζεθαλ νη Ηππνθξάηεο ν Υίνο (470-400π.Υ.) ν ζνθηζηήο Αληηθψλ ν Αζελαίνο (πεξί ην
430π.Υ.) ν επίζεο ζνθηζηήο Βξχζσλ ν Ζξαθιεηψηεο ζχγρξνλνο ηνπ Αληηθψληα. Οπζηαζηηθή
ψζεζε ζην πξφβιεκα ηνπ ηεηξαγσληζκνχ ηνπ θχθινπ, δφζεθε απφ ηνλ ζνθηζηή Ηππία ηνλ Ζιείν
(β΄ κηζφ ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ.) θαη απφ ηνπο Πάππν (3νο αηψλαο π.Υ.) θαη ηνλ Γεηλφζηξαην (4νο
αηψλαο π.Υ.) αδειθφ ηνπ Μέλαηρκνπ.Ζ απαίηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα θαηαζθεπαζηεί
ηεηξάγσλν ηζνδχλακν κε δνζκέλν θχθιν, αλ δειαδή είλαη R ε αθηίλα ηνπ θχθινπ θαη ρ ε
δεηνχκελε πιεπξά ηνπ ηεηξαγψλνπ, πξέπεη λα αιεζεχεη ε ζρέζε, φπνπ π ν ιφγνο ηνπ κήθνπο ηεο
πεξηθέξεηαο πξνο ην κήθνο ηεο δηακέηξνπ ηνπ θχθινπ. Παξφιν πνπ εκπεηξηθά είρε δηαπηζησζεί φηη
ν ιφγνο π ηεο πεξηθέξεηαο πξνο ηε δηάκεηξν δηαηεξείηαη ζηαζεξφο, σζηφζν ε θαηαζθεπή απηνχ ηνπ
ιφγνπ θαη φηαλ αθφκε ε Γεσκεηξία εθνδηαζκέλε κε ηελ απφδεημε είρε γίλεη επηζηήκε, ζηάζεθε
αδχλαηε. Τπήξμαλ θαηαζθεπέο ηνπ π κεγαινθπείο θαηά ηε ζχιιεςε φρη φκσο πξαγκαηνπνηεκέλεο
ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηνπ ''ράξαθα θαη ηνπ δηαβήηε'' πνπ έζεηαλ ηφηε. Παξάιιεια έγηλαλ
κεγαιεηψδεηο πξνζπάζεηεο ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ π, νη νπνίεο κε πξσηεξγάηε ηνλ Αξρηκήδε,
έδσζαλ έλδνμα απνηειέζκαηα. Ζ κάηαηε ελαζρφιεζε ηφζσλ καζεκαηηθψλ κε ηνλ ηεηξαγσληζκφ
ηνπ θχθινπ είρε σο απνηέιεζκα ε θξάζε ''ηεηξαγσλίδσ ηνλ θχθιν'' λα πηνζεηεζεί θαη απφ ηελ
θνπιηνχξα ησλ κε κπεκέλσλ ζηα καζεκαηηθά, σο ζπλψλπκε ηνπ "επηδηψθσ ην αθαηφξζσην / ην
θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία΄΄

Σο π και η ελληνική γλώζζα
Ζ Διιεληθή γιψζζα είλαη ε κεηέξα φισλ ησλ γισζζψλ ηεο γεο, δειαδή είλαη ε γιψζζα ησλ
γισζζψλ. ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο γιψζζεο, ε Διιεληθή γιψζζα είλαη κία ππέξνρε καζεκαηηθή
δεκηνπξγία θαη σο καζεκαηηθή θαηαζθεπή είλαη θαηά ζπλέπεηα θαη κνπζηθή γιψζζα. Καηά ηελ
επνρή ηνπ Ππζαγφξα, αιιά θαη πξνγελέζηεξα απφ απηφλ, νη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2014-2015

Page 39

Ερευνητική Εργασία «Η μαγεία των αριθμών»
ζχκβνια ησλ γξακκάησλ γηα λα ζπκβνιίδνπλ ηνπο αξηζκνχο. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε
Διιεληθή γιψζα απνηειείηαη απφ 28 ζχκβνια θαη 27 αξηζκεηηθέο ζέζεηο. Αλαιπηηθά, ηα 28 απηά
ζχκβνια είλαη ηα εμήο:
Σν ζχκβνιν F νλνκάδεηαη δίδαγκα, ην S΄ ζηίγκα, ελψ ην Q νλνκάδεηαη θφππα θαη ην ζακπί είλαη
έλα π ζηξακκέλν πξφο ηα δεμηά θαηά 45 κνίξεο.
Μηά απφ ηηο κεγαιχηεξεο απνδείμεηο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Διιεληθή γιψζζα είλαη καζεκαηηθή
ιακβάλεηαη απφ ηε ιεμαξηζκηθή εμαγσγή ηνπ αξηζκνχ π= 3,14... . Γλσξίδνπκε φηη ν αξηζκφο π
νξίδεηαη ζαλ ην πειίθν ηνπ κήθνπο ηεο πεξηθέξεηαο ελφο θχθινπ πξνο ηε δίακεηξν απηνχ. Πξέπεη
λα ηνλίζνπκε φηη ην ζχκβνιν π πξνέξρεηαη απφ ην αξρηθφ γξάκκα ηεο ιέμεσο πειίθν, δηφηη ην π δελ
είλαη ηίπνηα άιιν παξά ην πειίθν ηνπ κήθνπο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ θχθινπ σο πξνο ηε δηάκεηξφ
ηνπ. Δάλ ζρεκαηίζνπκε ην πειίθν ησλ ιεμαξίζκσλ: (ΜΖΚΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΚΤΚΛΟΤ)/ΓΗΑΜΔΣΡΟ παξαηεξνχκε φηη απηφ ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ π=3,14 κε αθξίβεηα ηξησλ
ςεθίσλ. Πξάγκαηη έρνπκε ΜΖΚΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΤΚΛΟΤ= 338+1016=2294, ΓΗΑΜΔΣΡΟ
=730 επνκέλσο 2294/730=3,142457534.
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Tπιγωνικοί απιθμοί
Έλαο αξηζκφο νλνκάδεηαη ηξηγσληθφο φηαλ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα νξηζκέλσλ δηαδνρηθψλ
αθεξαίσλ αξηζκψλ κε πξψην ην 1. Γηα παξάδεηγκα:
1=1
3=1+2
6=1+2+3
10=1+2+3+4
15=1+2+3+4+5
21=1+2+3+4+5+6
28=1+2+3+4+5+6+7
Έλαο αξηζκφο νλνκάδεηαη ηέιεηνο φηαλ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα φισλ ησλ δηαηξεηψλ ηνπ εθηφο ηνπ
ηδίνπ. Γηα παξάδεηγκα:
6=1+2+3
28=1+2+4+7+14
Ο n-νζηφο ηξηγσληθφο αξηζκφο T n είλαη ην άζξνηζκα ησλ πξψησλ n αθεξαίσλ.
T n =1+2+3+⋯+n=n(n+1)2
π.ρ. T 5 =1+2+3+4+5=15 .
Μπνξνχκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηνπο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο κε ηζφπιεπξα ηξίγσλα φπσο ην
ζρήκα, φπνπ βιέπνπκε ηνλ T 4 . Γειαδή ν T n είλαη ην πιήζνο ησλ θνπθίδσλ ζε έλα ηξηγσληθφ
ζρέδην φπσο ην δηπιαλφ, κε n θνπθθίδεο ζηελ βάζε ηνπ, n-1 ζηελ επφκελε γξακκή, n-2 ζηελ
επφκελε θ.ν.θ. κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ θνξπθή φπνπ ζα ππάξρεη κφλν κία θνπθθίδα.
Θα απνδείμνπκε ηηο παξαθάησ ζρέζεηο κε ηελ βνήζεηα εικόνων.
Tn+Tn−1=T2n
Tn+Tn+1=T2n+1
k+1)Tn+Tkn−1=T(k+1)n (γελίθεπζε ηεο 1.)
TnTk+Tn−1Tk−1=Tnk

1.
3Tn+Tn−1=T2n
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2.
3Tn+Tn+1=T2n+1

3.
(2k+1)Tn+Tkn−1=T(k+1)n

4.
TnTk+Tn−1Tk−1=Tnk

Σο ηπίγωνο ηος Παζκάλ
ηα καζεκαηηθά, ην ηπίγωνο ηος Παζκάλ είλαη κία ηξηγσληθή γεσκεηξηθή δηάηαμε ησλ
δπσλπκηθψλ ζπληειεζηψλ. Ολνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκήλ ηνπ καζεκαηηθνχ Μπιεδ Παζθάι ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, παξφιν πνπ άιινη καζεκαηηθνί ην είραλ κειεηήζεη αηψλεο
πξηλ ζηελ Ηλδία, ηελ Πεξζία, ηελ Κίλα θαη ηελ Ηηαιία.
Οη ζεηξέο ζην ηξίγσλν ηνπ Παζθάι αξηζκνχληαη μεθηλψληαο απφ ηελ γξακκή 0, θαη νη αξηζκνί θάζε
ζεηξάο είλαη ζπλήζσο ζρεηηθνί κε ηηο δηπιαλέο ηνπο. Μηα απιή θαηαζθεπή ηνπ ηξηγψλνπ γίλεηαη κε
ηνλ αθφινπζν ηξφπν. ηελ ζεηξά 0 γξάθεηαη κφλν ν αξηζκφο 1. Μεηά, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ
ζηνηρείσλ ησλ αθφινπζσλ ζεηξψλ πξνζηίζεηαη ν αξηζκφο πνπ βξίζθεηαη ακέζσο απφ πάλσ θαη
αξηζηεξά κε ηνλ αξηζκφ ακέζσο απφ πάλσ θαη δεμηά. Αλ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο αξηζκνχο δεμηά ή
αξηζηεξά δελ ππάξρεη, ππνθαζίζηαηαη κε κεδέλ. Γηα παξάδεηγκα, ν πξψηνο αξηζκφο ηεο πξψηεο
γξακκήο είλαη 0 + 1 = 1, ελψ νη αξηζκνί 1 θαη 3 ηεο ηξίηεο ζεηξά πξνηίζεληαη ψζηε λα δψζνπλ ηνλ
αξηζκφ 4 ηεο ηέηαξηεο ζεηξάο.
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Σεηπαγωνικοί απιθμοί
ηα καζεκαηηθά, α ηεηπαγωνικόρ απιθμόρ, κεξηθέο θνξέο επίζεο θάιεζε ην α ηέλειο ηεηπάγωνο,
είλαη αθέξαηνο αξηζκφο απηφο κπνξεί λα γξαθηεί σο ηεηξάγσλν απφ θάπνην άιιν αθέξαην αξηζκφ.
(Με άιια ιφγηα, έλαο αξηζκφο ν νπνίνο ηεηξαγσληθή ξίδα είλαη έλαο αθέξαηνο αξηζκφο.) Σφζν
παξαδείγκαηνο ράξηλ, 9 είλαη έλαο ηεηξαγσληθφο αξηζκφο δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα γξαθηεί σο 3 Υ
3. Δάλ νη ινγηθνί αξηζκνί ζπκπεξηιακβάλνληαη, θαηφπηλ ε αλαινγία δχν ηεηξαγσληθψλ αθέξαησλ
αξηζκψλ είλαη επίζεο έλα ηεηξάγσλν (ε.γ. 2/3 Υ 2/3 = 4/9).
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Ο αξηζκφο μ είλαη έλαο ηεηξαγσληθφο αξηζκφο εάλ θαη κφλν εάλ θάπνηνο κπνξεί λα ηαθηνπνηήζεη μ
ζεκεία ζε έλα ηεηξάγσλν:
1

4

9

16

25

Σα πξψηα 50 ηεηξάγσλα (αθνινπζία A000290 OEIS) είλαη:
12 = 1
22 = 4
32 = 9
42 = 16
52 = 25
62 = 36
72 = 49
82 = 64
92 = 81
102 = 100
112 = 121
122 = 144
132 = 169
142 = 196
152 = 225
162 = 256
172 = 289
182 = 324
192 = 361
202 = 400
212 = 441
222 = 484
232 = 529
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242 = 576
252 = 625
262 = 676
272 = 729
282 = 784
292 = 841
302 = 900
312 = 961
322 = 1024
332 = 1089
342 = 1156
352 = 1225
362 = 1296
372 = 1369
382 = 1444
392 = 1521
402 = 1600
412 = 1681
422 = 1764
432 = 1849
442 = 1936
452 = 2025
462 = 2116
472 = 2209
482 = 2304
492 = 2401
502 = 2500
Ο ηχπνο γηα νν ηεηξαγσληθφο αξηζκφο ζνξίνπ είλαη ν2. Απηφ είλαη επίζεο ίζν κε ην πνζφ ηνπ
πξψηνπ ν πεξίεξγνη αξηζκνί (<math>ξ2 = \sum_1^n(2n-1)< /math>), φπσο κπνξεί λα δεη ζηηο
αλσηέξσ εηθφλεο, φπνπ έλα ηεηξάγσλν πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν κε ηελ πξνζζήθε ελφο
πεξίεξγνπ αξηζκνχ ζεκείσλ (πνπ ραξαθηεξίδνληαη φπσο "+"). Σφζν παξαδείγκαηνο ράξηλ, 52 = 25
= 1 + 3 + 5 + 7 + 9.
νν ηεηξαγσληθφο αξηζκφο ζνξίνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ πξνεγνχκελα ηα δχν κε ηελ πξνζζήθε
ν-1ηεηξάγσλν ζνξίνπ ζε ην, αθαίξεζε Ν2ηεηξαγσληθφο αξηζκφο ζνξίνπ, θαη πξνζζέηνληαο 2
(<math>ξ2 = 2(n-1)^2-(n-2)^2+2< /math>). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 2Υ52 - 42 + 2 = 2Υ25 - 16 + 2 =
50 - 16 + 2 = 36 = 62.
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.

ΔΠΗΛΟΓΟ

Μεηά απφ ηε βαζχηεξε κειέηε ζηα επηκέξνπο ζέκαηα δηαπηζηψζακε πσο πεηχρακε ηνπο ζηφρνπο
πνπ είρακε ζέζεη ζηελ αξρή ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο. Καηαλνήζακε γηαηί επηλνήζεθαλ νη
αξηζκνί , ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο θαη αλαθαιχςακε άιινπο αξηζκνχο πνπ δε δηδάζθνληαη.
Σαμηδεχνληαο ζην ρξφλν αλαθαιχςακε πξσηφγνλνπο ηξφπνπο αξίζκεζεο αιιά θαη ηα αξηζκεηηθά
ζπζηήκαηα αξραίσλ ιαψλ γεγνλφο πνπ καο πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ θαζψο αλαγλσξίζακε ηελ
επθπία θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηά ηνπο φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηα
Μαζεκαηηθά.
Δπίζεο κάζακε γηα ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δηάθνξνη ιανί.
Δπηπιένλ κπνξέζακε λα θαηαλνήζνπκε κηα καζεκαηηθή ζηαζεξά πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ζηα
καζεκαηηθά βηβιία.Μάζακε λα εμεηάδνπκε ηνλ αξηζκφ π θαη λα θαηαλννχκε ζε βάζνο θάζε πηπρή
ηεο ΄΄πνιχπιεπξεο πξνζσπηθφηεηά ηνπ΄΄.
Σέινο θηηάμακε πξνγξάκκαηα ζηνλ ππνινγηζηή φπνπ βξίζθνπλ ηνπο ηξηγσληθνχο θαη ηνπο
ηεηξαγσληθνχο αξηζκνχο κέρξη θάπνην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πνπ ηνπ δίλνπκε.
Δξγαζηήθακε νκαδηθά, αληαιιάζνληαο απφςεηο θαη ηδέεο θαη αθνχγνληαο ηελ γλψκε ηνπ άιινπ κε
ζεβαζκφ θαη αλεθηηθφηεηα.
Πηζηεχνπκε φηη ε εξγαζία καο αληηθαηνπηξίδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ θφπν πνπ θαηαζέζακε γηα ηε
ζπλζεζή ηεο.
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