Η Παγκόςμια Ημζρα τθσ τακεράσ π

Σο π (pi) είναι ζνασ άρρθτοσ υπερβατικόσ αρικμόσ που ορίηεται ςαν το πθλίκο του
μικουσ ενόσ κφκλου προσ τθ διάμετρό του.
Σο εμβαδόν ενόσ κυκλικοφ δίςκου ακτίνασ ρ είναι      2
Η επιφάνεια ςφαίρασ ακτίνασ ρ είναι   4     2

Ο όγκοσ τθσ είναι V 
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Σο π δεν εμφανίηεται μόνο ςτθ Γεωμετρία αφοφ για παράδειγμα ιςχφει
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και απλϊσ για να το ξζρετε τα πρϊτα 100 ψθφία του π είναι :
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944
5923078164 0628620899 8628034825 3421170679

Ο Πλοφταρχοσ αναφζρει ςτο ζργο του Ερωτήςεισ

"Πῶσ Πλάτων ἔλεγε τὸν κεὸν ἀεὶ γεωμετρεῖν."

Από αυτι τθ φράςθ προκφπτει ο μνθμονικόσ κανόνασ "Αεί ο Θεόσ ο μζγασ γεωμετρεί"
όπου ο αρικμόσ των γραμμάτων δείχνει το αντίςτοιχο ψθφίο του αρικμοφ π, με
προςζγγιςθ 5 δεκαδικϊν ψθφίων (3,14159).








Αεί = 3 γράμματα
ο = 1 γράμμα
Θεόσ = 4 γράμματα
ο =1 γράμμα
μζγασ = 5 γράμματα
γεωμετρεί = 9 γράμματα

ε νεότερουσ χρόνουσ, ζχει χρθςιμοποιθκεί μεγαλφτερθ πρόταςθ για περιςςότερα
δεκαδικά ψθφία:
"Αεί ο Θεόσ ο Μζγασ γεωμετρεί, το κφκλου μήκοσ ίνα ορίςη διαμζτρω, παρήγαγεν
αριθμόν απζραντον, καί όν, φεφ, ουδζποτε όλον θνητοί θα εφρωςι".

Η Παγκόςμια Ημζρα τθσ τακεράσ π απευκφνεται αποκλειςτικά ςε μακθματικοφσ και
γιορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 14 Μαρτίου, εξαιτίασ κάποιων αρικμθτικϊν ςυμπτϊςεων
που ςυμβαίνουν τθν θμζρα αυτι. τθν Αμερικι, θ θμερομθνία 14/3 γράφεται ωσ 3-14,
δθλαδι θ τιμι τθσ ςτακεράσ (π=3,14).

Η Ημζρα γιορτάηεται με πάρτι ςε πολλζσ μακθματικζσ ςχολζσ του κόςμου, ακριβϊσ ςτθ
1:59:26 μετά το μεςθμζρι, κακϊσ τα ψθφία 1,5,9,2,6 είναι τα πζντε επόμενα δεκαδικά
ψθφία που ακολουκοφν τθ ςτακερά 3,14 θ οποία ςτθν επταψιφια δεκαδικι εκδοχι τθσ
είναι π=3,1415926.

Επίςθσ, πριν από 138 χρόνια, τθν θμζρα του αρικμοφ π, ςτισ 14 Μαρτίου του 1879
γεννικθκε ςτο Ulm τθσ Γερμανίασ ο Albert Einstein.

Ωςτόςο ειδικά τθν χρονιά 2015 οι μακθματικοί είχαν ζνα λόγο παραπάνω να το
γιορτάηουν, αφοφ το 2015 είναι θ μοναδικι χρονιά του πρόςφατου παρελκόντοσ και του
κοντινοφ μζλλοντοσ που ςτισ 14 Μαρτίου θ θμερομθνία (3-14-15) περιλάμβανε
περιςςότερα ψθφία του π (3.1415) ενϊ ο ακριβισ εορταςμόσ ιταν ςτισ 09:26, για να
ςυμπεριλθφκοφν ακόμθ περιςςότερα ψθφία.

Δείτε μια καλλιτεχνικι απεικόνιςθ του π

Απεικόνιςη του π. Ξεκινϊντασ από το 3, οι γραμμζσ ακολουθοφν τα ψηφία. Δηλαδή, μια
γραμμι πάει από το 3, ςτο 1, ςτο 4, ςτο 1, ςτο 5, ςτο 9 κ.ο.κ

Ακοφςτε τθν μουςικι του π
https://www.youtube.com/watch?v=wM-x3pUcdeo

Οι άνκρωποι γνωρίηουν τον αρικμό π εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια, ενϊ εμφανίηεται ακόμθ
και ςτθν Αγία Γραφι (θ ςυχνι χριςθ του αρικμοφ 3, 3 φορζσ κάνουμε το ςταυρό…),
αλλά και ςε αρχαίουσ πολιτιςμοφσ: Οι Βαβυλϊνιοι (π=3), οι αρχαίοι Ζλλθνεσ (π=22/7),
ακόμα και οι Κινζηοι ζχουν δοκιμάςει να υπολογίςουν όλο και πιο ακριβείσ
προςεγγίςεισ του π.

Ο διάςθμοσ μακθματικόσ Αρχιμιδθσ χρθςιμοποιϊντασ τθν «μζκοδο τθσ εξάντλθςθσ»
του Ευδόξου προςπάκθςε να δϊςει ζναν ακριβι υπολογιςμό του π το 250 π.Χ.
χρθςιμοποιϊντασ δφο πολφγωνα 96 πλευρϊν, ζνα μζςα (εγγεγραμμζνο) ςε κφκλο και
ζνα δεφτερο απ’ ζξω (περιγεγραμμζνο ςτον κφκλο). Τποςτιριξε ότι θ τιμι του π κα
βρίςκεται μεταξφ των λόγων των μθκϊν τθσ περιμζτρου του κάκε πολυγϊνου προσ τθ
διάμετρό του. Η κεωρία του αυτι ιταν ο πιο ακριβισ υπολογιςμόσ του π για τθν εποχι.
ιμερα ζχει αποδειχκεί πωσ αν το πλικοσ των πλευρϊν των πολυγϊνων αυξθκεί και
γίνει «άπειρο» τότε οι δφο περίμετροι ςυμπίπτουν και ταυτίηονται με το μικοσ του
κφκλου που περιζχεται ανάμεςά τουσ .
Ωςτόςο, χρόνια μετά, οι άνκρωποι υπολόγιςαν το π με μεγαλφτερθ ακρίβεια. Αλλά το
κυνιγι για ακόμα περιςςότερα δεκαδικά ψθφία ζγινε επιτακτικό με τθν ανάπτυξθ των
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Δφο Αμερικανοί μακθματικοί υπολόγιςαν ότι το π ζχει
1.120 ψθφία το 1949 με μια αρικμομθχανι γραφείου. Επί του παρόντοσ, το π ζχει
υπολογιςτεί να ζχει 13.300.000.000.000 δεκαδικά ψθφία και θ κοφρςα ςυνεχίηεται…

Happy π – day 2017
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