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Δραστηριότητα 

Εύρεση του π 
 

 

Ανάµεσα σε πολλά πρωτότυπα και εντυπωσιακά επιτεύγµατα του Αρχιµήδη, η 

µέθοδός του για την εύρεση µιας αριθµητικής προσέγγισης για το π ξεχωρίζει για την 

κοµψότητα και την ασυνήθιστη ευκολία να την ακολουθήσεις. Επέλεξε να πάρει 

κανονικά πολύγωνα, εγγεγραµµένα και περιγεγραµµένα σε κύκλο µε ακτίνα ένα. Το 

πρώτο τέτοιο ζευγάρι είναι κανονικά εξάγωνα. Αυτά χρησιµοποιούνται για την 

δηµιουργία κανονικών 12-γώνων, στην συνέχεια κανονικών 24-γώνων, 48-γώνων και 

τέλος σε κανονικά 96-γωνα. Τα πρώτα τρία εγγεγραµµένα πολύγωνα φαίνονται στο 

παρακάτω σχήµα. Όπως µπορείτε να δείτε οι περίµετρος του 12-γώνου και στην 

συνέχεια του 24-γώνου πλησιάζουν περισσότερο την περιφέρεια. Θα ακολουθήσουµε 

την µέθοδο του Αρχιµήδη για τα εγγεγραµµένα πολύγωνα  και έτσι η αριθµητική µας 

προσέγγιση θα πλησιάσει το π από κάτω, µε την έννοια ότι θα είναι µικρότερη από το 

π. Τα περιγεγραµµένα του σχήµατα προσεγγίζουν το π από πάνω, επίσης  ήταν σε 

θέση να περιορίσει την πραγµατική τιµή του π ανάµεσα σε δύο παράγοντες που ήταν 

πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Επιλέγουµε να κάνουµε δεκαδικούς υπολογισµούς και 

αντίθετα µε τον καταπληκτικό Αρχιµήδη, θα έχουµε έναν υπολογιστή τσέπης και 

φυσικά θα τον χρησιµοποιήσουµε! 

 

 

 

 

 

 Κανονικό Εξάγωνο  Κανονικό 12-γωνο  Κανονικό 24-γωνο 
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Δείτε τα  σχήµατα παρακάτω για να ακολουθήσετε την βασική τεχνική που εφάρµοσε 

ο Αρχιµήδης. Άρχισε µε ένα κανονικό εξάγωνο πλευράς 1. Φέρνοντας µια ακτίνα από 

το µέσο µιας πλευράς, χωρίζει την πλευρά και το αντίστοιχο τόξο στην µέση. Το 

µέσο του τόξου και ένα άκρο της αρχικής πλευράς δίνει την καινούργια πλευρά για το 

επόµενο κανονικό ν-γωνο (το 12-γωνο). Τότε χρησιµοποίησε το Πυθαγόρειο 

Θεώρηµα επανειληµµένα για να βρει το µήκος της νέας πλευράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σχήµα για την εύρεση της νέας πλευράς έχει µεγεθυνθεί παρακάτω. 
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Πρώτα βρήκε το x χρησιµοποιώντας το δεξιά τρίγωνο, µετά υπολόγισε το 1-x και 

συνέχισε µε το αριστερά τρίγωνο για να βρει την τιµή της Νέας Πλευράς του 12-

γώνου. Ένας πολλαπλασιασµός του έδωσε την περίµετρο για να την χρησιµοποιήσει 

σας προσέγγιση της περιφέρειας (δεύτερο σχήµα στο πρώτο διάγραµµα). Όταν η ίδια 

διαδικασία επαναλήφθηκε για να περάσει στην περίµετρο του 24-γώνου, η ακολουθία 

των βηµάτων δεν αλλάζει , µόνο η αρχική τιµή της πλευράς αλλάζει σε αυτήν της 

Νέας Πλευράς. 

 

 

I. Μπορείτε να ακολουθήσετε την ίδια µέθοδο µε τον Αρχιµήδη 

συµπληρώνοντας τα βήµατα και συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα. 

 

Ξεκινήστε την διαδικασία: στο εξάγωνο 

είδαµε ότι η Πλευρά του εξαγώνου ήταν 

1, η ακτίνα είναι πάντα 1, και πρέπει να 

ακολουθήσετε τα βήµατα στο διπλανό 

πλαίσιο για να βρείτε την τιµή της Νέας 

Πλευράς  

Όταν πάρετε την πλευρά του εξαγώνου 

και την διχοτοµήσετε, το αποτέλεσµα 

είναι Πλευρά/2= 0.5. 

Τότε χρησιµοποιώντας το Πυθαγόρειο 

Θεώρηµα βρίσκουµε την τιµή  

x =0.86602. 

Έχοντας το x , µπορείτε το 1-x=0.13398. 

Ξέρουµε τώρα Πλευρά/2 και 1-x άρα και 

πάλι από το Πυθαγόρειο Θεώρηµα 

βρίσκουµε το µήκος της  

Νέας Πλευράς= 0.51764. 
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Όταν γνωρίζετε το µήκος της Νέας 

Πλευράς του πολυγώνου, µπορείτε να 

βρείτε την περίµετρο και να εκτελέσετε 

τις διαδικασίες που φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Επαναλάβετε την διαδικασία που 

περιγράφεται στο πρώτο πλαίσιο απλά 

αλλάζοντας την αρχική τιµή της Πλευράς 

µε την τρέχουσα τιµή της Νέας Πλευράς. 

 

 

Περίµετρος =  6.2117 

 

Περίµετρος/Διάµετρος = 3.10585 

 

 

Αρ. Πλευρών    Μήκος Πλευράς    Περίµετρος (P)     Διάµετρος (D)             P/D 

6 1 6 2 3 

12 0.51764 6.2117 2 3.10585 

24 0.26105 6.2653 2 3.13265 

48 0.13081 6.2787 2 3.13935 

96 0.06544 6.2821 2 3.14105 

 

 

II. Αν έχετε ένα υπολογιστή  υπάρχουν πολλοί τρόποι που µπορείτε να τον 

χρησιµοποιήσετε  για να αυτοµατοποιήσετε τον υπολογισµό της Νέας 

Πλευράς. Βρείτε έναν από αυτούς του τρόπους και χρησιµοποιήστε τον. 

 

 

 

 

III. Ο Αρχιµήδης υπολόγισε την τιµή του π ανάµεσα στο 3 10/71 και 3 10/70. 

Πέτυχε αυτούς του υπολογισµούς χωρίς την τεχνολογία ή ένα αριθµητικό 

σύστηµα σαν το δικό µας. Συλλογιστείτε τρόπους  που νοµίζετε ότι ο 

Αρχιµήδης  ήταν σε θέση να χρησιµοποιήσει για να κάνει αυτούς τους 

υπολογισµούς. 
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Φύλλο εργασίας για τον Υπολογισµό του µήκους της Πλευράς του κάθε Πολυγώνου. 

 

 

 

 

Αριθµός Πλευρών Προηγούµενη Πλευρά 

2 

x Νέα Πλευρά 

12 0.5 0.8660 0.51764 

 

         P=6.2117 

 

Αριθµός Πλευρών Προηγούµενη Πλευρά 

2 

x Νέα Πλευρά 

24 0.25880 0.96579 0.26105 

 

         P=6.2653 

 

Αριθµός Πλευρών Προηγούµενη Πλευρά 

2 

x Νέα Πλευρά 

48 0.130525 0.980845 0.13081 

 

         P=6.2787 

Αριθµός Πλευρών Προηγούµενη Πλευρά 

2 

x Νέα Πλευρά 

96 0.065405 0.99786 0.06544 

 

         P=0.62821 


