
Μέρος Ι Ι :  Προστατευόµενος του Δούκα (1788 – 1798) 
 
 
 

      
Διαφ.26  
 Διαφ.27  

 
Το κολέγιο Καρολίνουµ στο Μπράουνσβάϊκ (σήµερα Τεχνολογικό Πάρκο). Η 

πρώτη συνάντηση µε τον Δούκαµε τη διαµεσολάβηση του καθηγητή Τσίµερµαν. Η 
πρώτη χορηγία. Ο Δούκας µένει έκπληκτος µε το 11χρονο αγόρι. Αναφορά στους 
άρρητους αριθµούς. Η απόδειξη της αρρητότητας του .  
 
 Διαφ.28 
 

 
 
 

Νέες οικονοµικές δυσκολίες στην οικογένεια-Σε ηλικία 11 χρόνων αρχίζει τη 
µελέτη των Λατινικών και των Αρχαίων Ελληνικών-Η επήρεια του 
Νεύτωνα- Η συχνότητα εµφάνισης των πρώτων αριθµών. Η διατύπωση 
του τύπου (Θεώρηµα των Πρώτων Αριθµών)  
 «Το πλήθος των πρώτων που βρίσκονται κάτω από οποιονδήποτε 

δεδοµένο αριθµό δίνεται κατά προσέγγιση από τον τύπο: » 

Ο Γκάους είναι ο πρώτος που εφάρµοσε την αρχή των ελαχίστων 
τετραγώνων. Ο Λεζάντρ (1752-1833) ανακάλυψε και δηµοσίευσε αυτή τη 
µέθοδο το 1805, δηλ. δέκα χρόνια αργότερα. Παρ’ όλα αυτά σε αυτόν 
αποδίδεται η αναγνώριση του πρώτου δηµοσιεύσαντος. 
 
Διαφ.29 
 
 

Κεφάλαιο 1:   Ηγεµονική Υποστήριξη 

Κεφάλαιο 2:   Στο Γυµνάσιο 



 
Το 5ο αίτηµα πάλι στο προσκήνιο.-Το συµπέρασµα: Δεν αποδεικνύεται-Μη 
ευκλείδειες γεωµετρίες- Πρόταση να φοιτήσει στο Πανεπιστήµιο- Η 
χορηγία για το Γκέτιγκεν-Τα αρχαία ελληνικά = πηγή σοφίας. 
 
 
 
Διαφ.30  

 
 
 
 
      
Διαφ.31 Η πόλη του Γκέτιγκεν    
Διαφ.32 Το Γκέτιγκεν την εποχή Γκάους 
 
Διαφ.33 Το σπίτι που διέµενε ο Γκάους    
Διαφ.34  Γνωριµία µε τον Μπολιάϊ  
 
Διαφ.35   
Διαφ.36 Η κατασκευή του κανονικού 17-γώνου        
Διαφ.37 Το κανονικό 17-γωνο   
Διαφ.38 Η γνωριµία µε τον καθηγητή Πφαφ. 

Ο 
ίδιο
ς 

είχε ευχηθεί να υπάρξει σκαλισµένο στον τάφο του ένα κανονικό 17-γωνο. 
 Διαφ.39 
 Διαφ.40  

Το µαθηµατικό ηµερολόγιο-Τρίγωνοι αριθµοί: αυτοί που προκύπτουν 
από το άθροισµα µιας ακολουθίας ακεραίων, αρχίζοντας από το 1, π.χ. 

Κεφάλαιο 3: Ανεξάρτητες σπουδές στα Μαθηµατικά 

Κεφάλαιο 4: Το κανονικό 17 - γωνο 

Κεφάλαιο 5:   Μαθηµατικό Ηµερολόγιο 



 6 = 1 + 2 + 3,     15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 
Ο Γκάους σε ηλικία 10 ετών ανεκάλυψε τον τρίγωνο αριθµό  5.050. 
Ο τύπος Δ + Δ + Δ = Ν : Κάθε ακέραιος µπορεί να γραφεί σε άθροισµα όχι 
περισσοτέρων των τριών τριγώνων αριθµών, π.χ.  

29 = 28 + 1, 96 = 78 + 15 + 3. 
Διαφ.42  
Διαφ.41 
Pauca sed matura  

 Διαφ.43  
Παρατηρήσεις στους περιοδικούς αριθµούς. Η περιοδικότητα των 
αντιστρόφων των ακεραίων. Ο αριθµός των ψηφίων της περιόδου δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό που είναι ίσος µε τον παρονοµαστή του 
κλάσµατος µειωµένο κατά 1.π.χ. το 1/7 έχει περίοδο  
6 = 7 – 1 δεκαδικών ψηφίων. 
ΕΚΠ(α,β) Χ ΜΚΔ(α,β) = αΧβ 
Προσδιορισµός ηµεροµηνίας Πάσχα – Μέθοδος των υπολοίπων. 

Κεφάλαιο 6:   Θεωρία Αριθµών 


