Ο ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ (ΚΑΙ Ο ΣΥΛΒΕΣΤΕΡ) ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
[ Στην ιστοσελίδα http://www.goldenmuseum.com/1207FibDivis_engl.html διάβασα
για την (τελικά υποτιθέµενη) «διαίρεση του Φιµπονάτσι». Για να επιβεβαιώσω τα
γραφόµενα σε αυτήν την ιστοσελίδα αποφάσισα να διαβάσω, ένα µέρος, από το ίδιο
το βιβλίο του Φιµπονάτσι στην αγγλική µετάφρασή του. Όπως και εσείς θα
διαπιστώσετε το σενάριο της ιστοσελίδας είναι τελείως φανταστικό. Πάντως αξίζει να
ασχοληθείτε και µε την παραπάνω ιστοσελίδα, όπου γίνεται ένα γεφύρωµα των
αιγυπτιακών κλασµάτων µε τον Φιµπονάτσι και ιδιαίτερα µε την διάσηµη ακολουθία
του και είναι µια καλή ευκαιρία να την γνωρίσουν και οι µαθητές σας. Υλικό για την
ακολουθία αυτή µπορείτε να βρείτε στο υλικό πολλών από τα παλαιότερα βιβλία
στην ιστοσελίδα του Θαλής και Φίλοι (π.χ στο «Το θεώρηµα του Παπαγάλου» ή στο
«Καταραµένα µαθηµατικά» και σε άλλα) . Το παρακάτω υλικό µας δίνει µια πολύ
καλή ευκαιρία να εµβαθύνουµε στο έργο του Φιµπονάτσι και µέσω αυτού να
κατανοήσουµε την εξέλιξη των αριθµητικών συστηµάτων. Αρχικά το παρακάτω
κείµενο ξεκινά µε το θέµα της διαίρεσης έτσι όπως την περιγράφει ο Φιµπονάτσι στο
5ο κεφάλαιο. Επίσης ενδιαφέρον, σε σχέση µε τα Αιγυπτιακά µαθηµατικά έχει η
ενασχόληση του Φιµπονάτσι µε τις κλασµατικές µονάδες. Το θέµα αυτό
αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 7. Αρχικά όµως παραθέτω αποσπάσµατα από την
εισαγωγή της αγγλικής µετάφρασης του “Liber Abaci’’.]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρώτη πλήρης έκδοση του διάσηµου βιβλίου “Liber Abaci’’ («Bιβλίο του άβακα»
ή «Βιβλίο των υπολογισµών») σε µια µοντέρνα γλώσσα (τα Αγγλικά) µόλις το 2002
από τον L. E. Sigler.
[Μπορείτε να το βρείτε σε Google – book]
Στην εισαγωγή της µετάφρασης αυτής διαβάζουµε (συνοπτικά) τα παρακάτω:
- Κάποια βιογραφικά στοιχεία του Φιµπονάτσι ( δεν τα αναφέρω γιατί µπορεί
κανείς πολύ εύκολα να τα βρει στο διαδύκτιο).
- Ήξερε σε βάθος πολλά από τα µαθηµατικά του Μεσογειακού κόσµου,
δηλαδή Αιγυπτιακά, Συριακά, Αρχαία Ελληνικά (ιδιαίτερα τα Στοιχεία του
Ευκλείδη), Ρωµαϊκά και Αραβικά (ιδιαίτερα την δουλειά του Αλ Κβαρίσµι) και µέσω
των αράβων το ινδικό αριθµητικό σύστηµα. Έτσι: «Είδε καθαρά τα πλεονεκτήµατα
της χρήσης των µαθηµατικών των Αράβων και ιδιαίτερα των Ινδικών ψηφίων και του
δεκαδικού αριθµητικού συστήµατος, τους υπολογιστικούς αλγόριθµους και την
άλγεβρά τους. Η γνώση των ινδικών ψηφίων άρχισε να φτάνει στην Ευρώπη περίπου
στα µέσα του 10ου αιώνα από τους Άραβες µέσω της Ισπανίας, ωστόσο δεν
χρησιµοποιούνταν ιδιαίτερα, µέχρι την εποχή του Φιµπονάτσι. Ο Φιµπονάτσι έγραψε
αυτό το βιβλίο για να γνωρίσει στους Ιταλούς τα καλύτερα µέχρι τότε µαθηµατικά
του κόσµου σε µία χρηστική µορφή»
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- « Οι υπολογισµοί ήταν µια δραστηριότητα των ανθρώπων από τους
αρχαίους χρόνους. Είχαν βρεθεί τρόποι να διευκολύνονται από τους Έλληνες και τους
Ρωµαίους αλλά αυτοί οι τρόποι είχαν αναπτυχθεί πάνω στους άβακες». (Αναφέρει
κάποια στοιχεία για τους άβακες και καταλήγει ότι είχαν τον ρόλο που σήµερα έχουν
οι ηλεκτρονικοί µικροϋπολογιστές).
- «Οι Ινδοί και οι Άραβες χρησιµοποίησαν αριθµούς σε ένα θεσιακό σύστηµα
και µεθόδους για τις βασικές πράξεις που δεν έχουν ανάγκη τον άβακα. Τα ρωµαϊκά
ψηφία και άλλα παρόµοια συστήµατα για να γράφουµε τους αριθµούς δεν
διευκολύνουν τους υπολογισµούς. Οι υπολογισµοί γίνονταν µε τον άβακα και οι
απαντήσεις γράφονταν µε τους Ρωµαϊκούς αριθµούς. Αντίθετα µε τα ινδικά ψηφία µε
το θεσιακό σύστηµα µπορούµε και να κάνουµε τους υπολογισµούς και να γράψουµε
το αποτέλεσµα. Είναι αυτές οι µέθοδοι που µαθαίνουν σήµερα οι µαθητές στο
σχολείο. Στον Μεσαίωνα στην Ευρώπη αυτές οι καινούργιες αριθµητικές διαδικασίες
ονοµάζονταν αλγόριθµοι , για να διαχωρίζονται από τους υπολογισµούς µε άβακα. Ο
Φιµπονάτσι διδάσκει αυτούς τους αλγόριθµους στο βιβλίο του ‘Liber Abaci’. Στην
Ιταλία αυτές τις γραπτές διαδικασίες υπολογισµών, της άλγεβρας και γενικά των
πρακτικών µαθηµατικών τις ονόµαζαν τον Μεσαίωνα ως «abaco». »
- (Αναφέρει ότι το βιβλίο αυτό ήταν παραπάνω από ένα βιβλίο για τους
υπολογισµούς. Περιέχει πολλές από τις µέχρι τότε γνώσεις για την αριθµητική, την
άλγεβρα και την λύση προβλήµατος. Πέρα από την πρακτική του αξία έχει και
θεωρητική (αποδεικτική) αξία. «Το “Liber Abaci’’ ήταν καλά µαθηµατικά όταν
γράφτηκε και παραµένει και σήµερα ένα βιβλίο µε καλά µαθηµατικά. Είναι ένα
βιβλίο µε σοβαρά µαθηµατικά πάνω στην αριθµητική και τα εφαρµοσµένα
µαθηµατικά γραµµένο από έναν σπουδαίο και δηµιουργικό µαθηµατικό » )
- « Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι µονολότι η λέξη abaci προέρχεται από την
λέξη abacus, αναφέρεται στο παράδοξο για τον 13ο αιώνα του υπολογισµού χωρίς
τον άβακα. Έτσι το “Liber Abaci’’ δεν πρέπει να µεταφράζεται ως «το βιβλίο του
άβακα» (αλλά «το βιβλίων των υπολογισµών»). Ένας “maestro d’ abbaco’ ήταν ένα
άτοµο που υπολόγιζε κατευθείαν µε τα ινδικά ψηφία χωρίς την χρήση του άβακα και
abaco είναι η επιστήµη του να το κάνει αυτό».
- Στις υπόλοιπες σελίδες της εισαγωγής αναφέρονται κυρίως ,περιληπτικά, τα
περιεχόµενα του βιβλίου (το γνωστό πρόβληµα µε τα κουνέλια βρίσκεται στο 13ο
κεφάλαιο). Το κεφάλαιο που µας ενδιαφέρει εδώ είναι το 7ο όπου ο Φιµπονάτσι,
ανάµεσα στα άλλα, «συζητά τον διαχωρισµό ενός κλάσµατος σε άθροισµα
κλασµατικών µονάδων. Αυτό το αντικείµενο µας πάει πολύ πίσω, στα Αιγυπτιακά
µαθηµατικά και την προτίµησή τους στις κλασµατικές µονάδες και για αυτό το λόγο
αυτό το θέµα συχνά καλείται Αιγυπτιακά κλάσµατα»
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Ο ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
Στο κεφάλαιο 1 (σελίδες 21 – 22) παραθέτει πίνακες πρόσθεσης και
πολλαπλασιασµού (προπαίδεια).
[Ο πολλαπλασιασµός του, που παρουσιάζει µε πολλά παραδείγµατα στο
κεφάλαιο 2, έχει πολλές οµοιότητες µε τον δικό µας. Είναι πιο σύντοµος στην γραφή
του αλλά απαιτεί περισσότερες πράξεις µε το µυαλό από ότι ο δικός µας. Για
παράδειγµα: 37·37: πολλαπλασίασε το 7·7. Κάνει 49. Γράψε 9 και κράτησε στο
µυαλό σου 4. Πολλαπλασίασε το 3·7 και το 7·3 και πρόσθεσέ τα µαζί µε το 4. Κάνει
46. Γράψε το 6 και κράτησε το 4. Πολλαπλασίασε το 3·3 και πρόσθεσε το 4. Κάνει
13. Άρα ο αριθµός 37·37 είναι ο 1369.

]

Ο ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο.
Διαβάζουµε από το βιβλίο «Liber Abaci» κεφάλαιο 5ο «Για την διαίρεση των
ακεραίων» , ανάµεσα σε άλλα, και τα παρακάτω:
- « Όταν κανείς επιθυµεί να ξέρει να διαιρεί οποιονδήποτε αριθµό µε οποιονδήποτε
άλλον, είναι απαραίτητο, όπως και στην πρόσθεση, πρώτα να διαιρεί όλους τους
αριθµούς µε τους αριθµούς από το 2 έως το 10. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει
πριν εισαχθεί σε διαιρέσεις κυρίων αριθµών που θα ξέρει απ’ έξω. Αυτές οι
διαιρέσεις δίνονται σε πίνακες στις επόµενες σελίδες. Αλλά το πρώτο που πρέπει να
διδαχθεί είναι πως τα µικρά κλάσµατα γράφονται.
Αν πάνω από ένα νούµερο βάλλουµε µια κλασµατική γραµµή και πάνω από αυτήν
ένα άλλο νούµερο, το πάνω νούµερο σηµαίνει τον αριθµό των µερών που
καθορίζονται από το κάτω νούµερο. Το κάτω νούµερο ονοµάζεται denominator και
το πάνω ονοµάζεται numerator. [Σ.τ.µ. οι ονοµασίες αυτές (στα λατινικά) δόθηκαν
από τον Φιµπονάτσι]. Και αν πάνω από τον αριθµό 2 γραφτεί ο αριθµός 1, αυτό
σηµαίνει το ένα από τα δύο µέρη του όλου, δηλαδή το µισό, (οµοίως 1/3, 1/4….1/19
σηµαίνει το δεκαενακοστό µέρος του όλου). Αν πάνω από το 3 βάλλουµε το 2
σηµαίνει τα δύο από τα τρία µέρη του όλου (και άλλα τέτοια παραδείγµατα).
- Παρακάτω περιγράφει τα composed κλάσµατα:
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Αναφέρουµε ένα παράδειγµα τέτοιου κλάσµατος (διαβάζουµε από δεξιά προς τα
αριστερά):
(µε συνεχόµενη όµως γραµµή). Αυτό σηµαίνει:

Έχει ενδιαφέρον το σχετικό σχόλιο του µεταφραστή:
« Αυτά τα composed κλάσµατα, τα οποία έχουν Αραβική καταγωγή,
χρησιµοποιούνται συστηµατικά από τον Φιµπονάτσι και χρησιµοποιούνται σε
συνδυασµό µε το θεµελιώδες θεώρηµα της Αριθµητικής που υποδεικνύει την
ανάλυση των αριθµών σε γινόµενο πρώτων αριθµών (ή άλλων χρήσιµων
παραγόντων). Αυτού του είδους τα κλάσµατα δεν χρησιµοποιούνται σήµερα.
Τα δεκαδικά κλάσµατα είναι µια ειδική περίπτωση τέτοιων κλασµάτων. Για
παράδειγµα: 3,1416 =

. Συνεπώς κάποιος θα µπορούσε να υποθέσει ότι

ο Φιµπονάτσι γνώριζε τα δεκαδικά κλάσµατα ή τουλάχιστον ήταν κοντά σε αυτό.
Γιατί δεν χρησιµοποίησε περισσότερο τα δεκαδικά κλάσµατα; Απλά γιατί οι
κλασµατικές µονάδες µέτρησης σπάνια χρησιµοποιούνταν στον κόσµο που ζούσε.
Για παράδειγµα το νόµισµα της Πίζας δεν είχε δεκαδικές υποδιαιρέσεις. 2 pounds , 7
soldi, 3 denari γράφονταν

pounds. Ωστόσο όταν τα δεκαδικά κλάσµατα ήταν

απαραίτητα, τα χρησιµοποιούσε. (Αναφέρει 2 συγκεκριµένα παραδείγµατα από το
βιβλίο). Με βάση αυτά τα παραδείγµατα είναι δύσκολο να αρνηθούµε ότι ο
Φιµπονάτσι χρησιµοποίησε δεκαδικά κλάσµατα. Ο συµβολισµός των composed
κλασµάτων, κατά συνέπεια καλύπτει µεγάλη γενικότητα που ο Φιµπονάτσι
χρησιµοποίησε για να αντιµετωπίσει τα διαφορετικά ήδη µέτρησης.
- Στην συνέχεια ο Φιµπονάτσι προτείνει να µάθουµε απ’ έξω τους παρακάτω πίνακες:
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«Ένας καθολικός κανόνας για την διαίρεση αριθµών από αριθµούς µε ένα
ψηφίο»
Παράδειγµα: 365:2
Αν θέλει κανείς να διαιρέσει το 365 µε το 2 γράφει στον πίνακα το 2

σε ένα µέρος του πίνακα και τραβάς µια γραµµή από πάνω και ένα άλλο 2 κάτω από
το 5 και ξεκινάς διαιρώντας το 3 µε το 2, λέγοντας το 1/2 του 3 είναι 1 και περισσεύει
1. Μετά γράφεις το 1 κάτω από το 3 και το 1 που περισσεύει το γράφεις από πάνω,
όπως φαίνεται στον πρώτη εικόνα. Και το υπόλοιπο 1 ζευγαρώνει µε το 6 κάνοντας
16. Παίρνεις το 1/2 του 16 που είναι το 8. Βάζεις το 8 κάτω από το 6 και το 1 κάτω
από το 3 όπως φαίνεται στην δεύτερη εικόνα. Και καθώς δεν υπάρχει υπόλοιπο στην
διαίρεση µε του 16, διαιρείς το 5 µε το 2. Το πηλίκο είναι 2 και το υπόλοιπο 1.
Γράφεις το 2 κάτω από το 5 και το 1 πάνω από το 2 το οποίο θα κάνουµε
παρανοµαστή και έτσι θα έχουµε το 1/2 του όλου και πριν από το 1/2 γράφεις το
πηλίκο 182 της διαίρεσης όπως φαίνεται στην τρίτη εικόνα. [Κάνει και την
επαλήθευση µε πολλαπλασιασµό του 182 1/2 επί 2].
Όµοια για να διαιρέσεις το 365 µε το 3:
Γράφεις το 3 (διαιρέτης) κάτω από το 5 (του 365) και διαιρείς το 3 (του 365) µε το 3
(διαιρέτης). Το πηλίκο είναι 1 το οποίο το βάζεις κάτω από το 3 (του 365). Επίσης
διαιρείς το 3 (διαιρέτης) µε το 6 (του 365). Το πηλίκο είναι 2 το οποίο το βάζεις κάτω
από το 6. Μετά διαιρείς το 5 µε το 3. Το πηλίκο είναι 1 και το υπόλοιπο 2. Βάζεις το
1 (πηλίκο) κάτω από το 5 και το (υπόλοιπο) 2 αριθµητή σε κλάσµα µε παρανοµαστή
το 3. Έτσι το πηλίκο είναι 121 2/3.
Διαίρεση του 1346 µε το 4:
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1
1346
4
3

2
1346
14
3

2
1346
26
6

διαιρείς το 13 µε το 4, βάζεις το πηλίκο 3 κάτω από το 3 και το υπόλοιπο 1 κάτω από
το 3. Ζευγαρώνεις το 1 µε το 4 και παίρνεις το 14. Προσθέτεις τα τέταρτα του 14 που
είναι 3 και περισσεύουν 2. Βάζεις το 3 κάτω από το 4 και το υπόλοιπο 2 από πάνω.
Το 2 ζευγαρώνει µε το 6 και κάνει 26. Το 26 διαιρείται µε το 4 και δίνει πηλίκο 6 και
υπόλοιπο 2. Βάζεις το 6 κάτω από το 6 και φτιάχνεις το κλάσµα 2/4 που είναι ίσο µε
το 1/2 του όλου. Και µετά από αυτό βάζεις το πηλίκο της διαίρεσης που είναι το 336.
Συνολικά το πηλίκο είναι 336 1/2.
Συνεπώς ξέραµε πως έχουµε 13 εκατοντάδες καθώς η τρίτη θέση είναι εκατοντάδες
Η διαίρεση του 5439 από το 5
Η διαίρεση του 9000 από το 7
Η διαίρεση του 10000 από το 8
Η διαίρεση του 120037 από το 9
Η διαίρεση των αριθµών από το 11

Η διαίρεση του 123586 από το 13
Αν θέλεις να διαιρέσεις το 123586 µε το 13, τότε το 13 µπαίνει κάτω από το 86,
διαιρείς το 123 µε το 13 γιατί το 12 είναι µικρότερο από το 13. Το πηλίκο θα είναι 9
και το υπόλοιπο 6.
123586 : 13 = 9506 8/13
6
123586
13
9

0
123586
65
5

8
123586
86
6

Και 9 φορές το 13 κάνει 117 και το υπόλοιπο από το 123 είναι 6. Βάζεις το 9 κάτω
από το 3 του 123 και το υπόλοιπο 6 το βάζεις πάνω από το 3 και το ζευγαρώνεις µε το
7

5. Αυτό κάνει 65 του οποίου το 1/13 είναι 5. Έτσι βάζεις το 5 κάτω από το 5 και
πάνω από το 8 βάζεις 0 γιατί το 8 είναι µικρότερο από το 13 και ζευγαρώνεις το 8 µε
το 6 που είναι στην πρώτη θέση. Θα γίνει 86 του οποίου το 1/13 είναι 6 και αφήνει
υπόλοιπο 8. Βάζεις το 6 στην πρώτη θέση του πηλίκου και το 8 πάνω από την γραµµή
κλάσµατος του 13.
Πως διαιρώ µε το 10:
Π.χ. 167: 10 = 16 7/10

ή 1673: 10 = 167 3/10

Εδώ ξεκινάει οι διαίρεση των αριθµών από Incomposite (όχι σύνθετοι) (or primes)
(πρώτους) αριθµούς µε δύο θέσεις.
Κάποιοι αριθµοί δεν είναι σύνθετοι και είναι εκείνοι που στην Αριθµητική και στην
Γεωµετρία καλούνται πρώτοι. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει µικρότεροι
αριθµοί, εκτός από την µονάδα, που να µετρούν τον αριθµό (να είναι παράγοντες του
αριθµού). Οι άραβες τους ονοµάζουν hasam. Οι έλληνες τους ονοµάζουν linear
(γραµµικοί) ενώ τους σύνθετους epipedi (επίπεδους) που είναι εµβαδά όπως
ονοµάζονταν από τον πιο ικανό γεωµέτρη, τον Ευκλείδη. [Σ.τ.µ: π.χ το 65 οι Έλληνες
το αντιλαµβάνονταν ως το εµβαδόν ορθογωνίου µε πλευρές 5 και 13]
Τους σύνθετους τους ονοµάζουµε κανονικούς αριθµούς και τους πρώτους µη
κανονικούς. Η διδασκαλία της διαίρεσης για τους πρώτους και τους σύνθετους δεν
είναι η ίδια.
Γενική περιγραφή (µε λόγια) της διαίρεσης αριθµού µε πρώτο.
Περιγραφή διαιρέσεων µε το 17, το 19 και το 23 και µετά επαληθεύσεις των
παραπάνω διαιρέσεων. Ακολουθεί διαίρεση µε το 59.
Πως διαιρεί µε σύνθετους αριθµούς (σελ. 70)
Για παράδειγµα θα κάνουµε την διαίρεση 749: 75 :
Πρώτα παρατηρείς τον κανόνα για να βρίσκεις στους αριθµούς παράγοντα το 5 και
βρίσκεις τον κανόνα για το 75 που είναι

[που είναι µια άλλη γραφή του

]

Διαιρείς το 749 µε το 3 που δίνει πηλίκο 249 και υπόλοιπο 2 το οποίο βάζεις πάνω
από το 3 στο κλάσµα και διαιρείς το 249 µε το 5 δηλαδή από αυτό που προηγείται του
3 στο κλάσµα. Το πηλίκο είναι 49 και αφήνει υπόλοιπο 4. Αυτό το 4 το βάζεις πάνω
από το 5 και διαιρείς πάλι το 49 µε το 5 αυτό που είναι στο τέλος του κλάσµατος. Το
πηλίκο είναι 9 και το υπόλοιπο 4. Το 4 το βάζεις πάνω από το 5 και το 9 το βάζεις
πριν από το κλάσµα. Και έτσι το πηλίκο της διαίρεσης 749:75 είναι
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[δηλαδή: 9 +

]

Σελίδα 78: Από το κεφάλαιο 6
Πολλαπλασιασµός 11 1/2 · 22 1/3
[Κάνει τους µικτούς κλάσµατα και πολλαπλασιάζει τους αριθµητές και τους
παρανοµαστές. Τέλος διαιρεί τον αριθµητή µε τον παρανοµαστή και βρίσκει: 256 5
Σελίδα 107: Από το κεφάλαιο 7
Διαίρεση του 83 µε το 5 2/3 (έχει ενδιαφέρον η εξήγηση που δίνει)
« Αν θέλεις να διαιρέσεις το 83 µε το 5 2/3 τότε κάνεις τρίτα της µονάδας των
αριθµών έτσι: Θα πολλαπλασιάσεις το 5 µε το 3 που είναι κάτω από το κλάσµα, και
προσθέτεις το 2. Αυτό κάνει 17 τρίτα. [5 2/3 = 17/3]. Μετά πολλαπλασιάζεις το 83
µε το 3 για να βγάλεις τα τρίτα (as you make thirds out of it). Αυτό θα κάνει 249
τρίτα. [83 = 249/3]
Τότε διαιρείς το 249 µε το 17 και το πηλίκο θα είναι 14 11/17 για την αρχική
διαίρεση. [83: (5 2/3) = (249/3) : (17/3) = 249:17 = 14 11/17 ]
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η διαίρεση του 83 µε το 5 2/3 είναι η ίδια µε την
διαίρεση του 249 µε το 17. Και αυτό είναι που ο πιο επιφανής γεωµέτρης Ευκλείδης
δηλώνει στο βιβλίο του: οποιοδήποτε λόγο έχει ένας αριθµός µε έναν άλλο, τον ίδιο
λόγο έχουν τα ίδια πολλαπλάσιά τους. [

] [Προκύπτει από την πρόταση 12

του βιβλίου VII των Στοιχείων του Ευκλείδη].
Και πολλαπλασίασες συνεπώς και το 83 και το 5 2/3 µε το 3. Συνεπώς το 249 και το
17 θα βρίσκονται στον ίδιο λόγο. Πράγµατι το 17 είναι τριπλάσιο του 5 2/3 και το
249 είναι τριπλάσιο του 83.
Και αν αντιθέτως θέλεις να διαιρέσεις το 5 2/3 µε το 83 [διαίρεση µε
µεγαλύτερο διαιρέτη!] τότε διαιρείς το 17 µε τον κανόνα για το 249 που είναι το
1/249 (το γράφει σε µορφή composed κλάσµατος) και το πηλίκο θα είναι
(το γράφει σε µορφή composed κλάσµατος) για την επιδιωκόµενη
διαίρεση»
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[
Αλλά 17: 249 είναι το 1/249 του 17

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο (σχετικά µε τις κλασµατικές µονάδες, βρίσκουµε τα
παρακάτω):

[Για τον διαχωρισµό των κλασµάτων σε κλασµατικές µονάδες]
[1] Σηµείωση του µεταφραστή: Αυτό το θέµα αναφέρεται στο πρόβληµα της
έκφρασης οποιουδήποτε γνησίου κλάσµατος σαν άθροισµα κλασµατικών µονάδων,
π.χ 5/6 = 1/2 + 1/3. Οι Αιγύπτιοι γενικά θεωρούσαν µια κλασµατική έκφραση µη
τελειωµένη µέχρι να εκφραστεί σαν ένα άθροισµα κλασµατικών µονάδων.
« Στο πρώτο και στο δεύτερο µέρος αυτού του κεφαλαίου διδαχθήκαµε πώς
να προσθέτουµε µαζί κάποια κλάσµατα σε ένα µόνο κλάσµα. Σε αυτό το µέρος τώρα
µαθαίνουµε πώς να διαχωρίζουµε κλάσµατα µε κάποια µέρη σε άθροισµα
κλασµατικών µονάδων και πώς να βλέπουµε τα µέρη κάθε κλάσµατος, να ξέρουµε τις
τιµές του µέρους ή των µερών ενός ακεραίου. Αυτή η δουλειά είναι πράγµατι
χωρισµένη σε 7 κατηγορίες.
Η πρώτη από τις οποίες είναι όταν το µεγαλύτερο νούµερο, που είναι κάτω
από την κλασµατική γραµµή, διαιρείται από το µικρότερο δηλαδή αυτό που είναι
πάνω από την κλασµατική γραµµή.
Ο κανόνας για την πρώτη κατηγορία είναι πως διαιρείς το µεγαλύτερο µε το
µικρότερο και θα έχεις το µέρος το οποίο το µικρότερο είναι από τα µεγαλύτερα.
[Σ.τ.µ: Η πρώτη κατηγορία είναι:

]

10

Για παράδειγµα: Θα θέλαµε να ξέραµε τι µέρος του ακεραίου είναι το 3/12.
Το 12 πράγµατι διαιρείται δια του 3, αυτό κάνει 4 το οποίο το λες 1/4 και
τόσο το 3/12 είναι µέρος της ακέραιης µονάδας. Και για τον ίδιο λόγο το 4/20 είναι
το 1/5 της ακέραιης µονάδας , τα 5/100 είναι το 1/20 επειδή 100:5 = 20 το οποίο το
καταλαβαίνεις για παρόµοιες καταστάσεις.
Αυτοί οι κανόνες για την πρώτη κατηγορία είναι στην πραγµατικότητα
χωρισµένοι σε τρία µέρη από τα οποία το πρώτο λέγεται απλό, το δεύτερο σύνθετο
και το τρίτο αντιστραµµένο σύνθετο.
Το απλό είναι ο τρόπος που ανέφερα. Το σύνθετο είναι ….(το παραλείπω)
Η δεύτερη κατηγορία που είναι [Σ.τ.µ.

=

] όταν το

µεγαλύτερο νούµερο δεν µπορεί να διαιρεθεί µε το µικρότερο αλλά από το µικρότερο
µπορούν να γίνουν τέτοια µέρη τα οποία µπορούν να διαιρεθούν integrally [µε όρους
ακεραίων;] µε το µεγαλύτερο. Στον κανόνα για αυτήν την κατηγορία παίρνεις µέρη
του µικρότερου από τα οποία µπορείς να διαιρέσεις το µεγαλύτερο και ο µεγαλύτερος
διαιρείται µε καθένα από αυτά τα µέρη και θα έχεις κλασµατικές µονάδες τις οποίες
κάνει ο µικρότερος από τον µεγαλύτερο. Για παράδειγµα: θέλουµε να διαχωρίσουµε
τα 5/6 στο άθροισµα των απλών µερών του ακεραίου. Επειδή το 6 δεν διαιρείται µε
το 5, το 5/6 δεν είναι από την πρώτη κατηγορία αλλά επειδή το 5 µπορεί να
διαχωριστεί σε δύο µέρη δηλαδή σε 3 και 2 από τα οποία το µεγαλύτερο δηλαδή το 6
το διαιρεί, το 5/6 είναι από την δεύτερη κατηγορία….
[ Άρα

][Ο Φιµπονάτσι λέει: «Τα 5/6 είναι 1/3 1/2 του

ακεραίου 1. (δεν βάζει + ανάµεσα)]
Στην συνέχεια παραθέτει του παρακάτω πίνακες
[Προηγουµένως αναφέρει: But because

in this part. ]
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[ Ας πάρουµε ένα παράδειγµα: στον πίνακα µε τα µέρη του 24:
Γράφει 5

. Αυτό προκύπτει από τον παραπάνω κανόνα 2 αφού:
=

Οι αιγύπτιοι θα το έκαναν (υποθέτω) ως εξής:
(ξεκίνα από το 24 για να φτάσεις στο 5)
1
24
Άρα 24:5 = +
12
6
/
3
1
/
2
Η τρίτη κατηγορία [ Σ.τ.µ.

] είναι όταν 1 παραπάνω

από το µεγαλύτερο νούµερο διαιρείται µε το µικρότερο. Ο κανόνας είναι: διαιρείς τον
αριθµό που είναι κατά ένα µεγαλύτερο από τον µικρότερο και το πηλίκο της
διαίρεσης θα είναι το µέρος του ακεραίου 1 και θα είναι µικρότερο από το
µεγαλύτερο και σε αυτό προσθέτεις το ίδιο µέρος από το µέρος που είναι ο
µεγαλύτερος αριθµός.
Για παράδειγµα, θέλεις να φτιάξεις κλασµατικές µονάδες από το 2/11 το οποίο ανήκει
σε αυτήν την κατηγορία γιατί ένα παραπάνω από το 11, δηλαδή το 12, διαιρείται µε
το 2 που είναι πάνω από την γραµµή. Από την διαίρεση προκύπτει το πηλίκο 6 που
παράγει το 1/6, και σε αυτό προσθέτουµε το 1/6 του 1/11 δηλαδή (composed fraction
)

. Οµοίως: 3/11=

,

4/11 =

, 6/11 =
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[ Μπορούµε να το δούµε από τον τύπο κατευθείαν:
]

Στην ίδια κατηγορία
Είναι πράγµατι από την ίδια κατηγορία όταν από τον µικρότερο αριθµό που είναι
πάνω από την κλασµατική γραµµή µπορούν να φτιαχτούν δύο µέρη από τα οποία το
ένα µαζί µε τον µεγαλύτερο αριθµό integrally χωρίζονται ακριβώς σαν 8/11 και 9/11.
Δύο µέρη µπορούν να γίνουν από το 8/11, δηλαδή το 6/11 και το 2/11 ενώ για το 6/11
έχουµε σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα δυο κλασµατικές µονάδες 1/22 και 1/2 και για
το 2/11 έχουµε 1/66 και 1/6. Έτσι για το 8/11 θα έχουµε 1/66 + 1/22 + 1/6 + 1/2.
Όµοια 9/11 = 6/11 + 3/11 = 1/44 + 1/22 + 1/4 + 1/2 και
10/11 = 1/33 + 1/22 + 1/3 + 1/2
Η τέταρτη κατηγορία είναι όταν ο µεγαλύτερος αριθµός είναι πρώτος αριθµός και ο
µεγαλύτερος συν ένα διαιρείται από τον µικρότερο πλην ένα, όπως οι 5/11 και 7/11.
Ο κανόνας είναι: αφαιρείς ένα από τον µικρότερο από τον οποίο κάνεις µια
κλασµατική µονάδα, δηλαδή µε οποιοδήποτε αριθµό είναι κάτω από την γραµµή
κλάσµατος και µετά θα σου µείνουν τα µέρη της τρίτης κατηγορίας. Αν αφαιρέσεις το
1/11 από το 5/11, τότε θα σου µείνουν τα 4/11 το οποίο ισούται µε 1/33 + 1/3
(προηγούµενη περίπτωση) και αν προσθέσεις το 1/11 θα πάρεις 1/33 + 1/3 + 1/11.
Με τον ίδιο κανόνα 7/11 = 1/22 + 1/11 + 1/2.
Και 6/19 = 1/76 + 1/19 + 1/4
Και 7/29 = 1/5 + 1/29 + 1/145
Και για το 3/7 θα πάρεις 3/7 = 1/28 + 1/7 + 1/4.
[Πράγµατι: αφού ο (7 + 1) διαιρείται µε τον (3 – 1) είµαστε στην 4η κατηγορία.
Οπότε παίρνουµε την κλασµατική µονάδα 1/7 και την αφαιρούµε από το 3/7 οπότε
έχουµε: 3/7 – 1/7 = 2/7. Το 2/7 είναι στην 3η κατηγορία αφού 2/7 =
Οπότε 2/7 = 1/4 + 1/(4·7) και τελικά 3/7 = 1/28 + 1/7 + 1/4. ]
[αλήθεια πως αποδεικνύεται γενικά αυτός ο κανόνας;]

Η πέµπτη κατηγορία είναι όταν ο µεγαλύτερος αριθµός είναι ζυγός και διαιρείται
από τον µικρότερο πλην 2. Ο κανόνας είναι: όταν αφαιρείς 2 από τον µικρότερο
αριθµό το οποίο 2 θα σου δώσει ένα κλάσµα από την πρώτη κατηγορία και η διαφορά
πραγµατικά θα είναι στην τρίτη κατηγορία. Για παράδειγµα το 11/26.
Αν αφαιρέσεις από το 11/26 το 2/26 (το οποίο – πρώτη κατηγορία – κάνει 1/13) θα
πάρεις 9/26. Το 9/26 είναι (τρίτη κατηγορία) 9/26 =

= 1/3 + 1/78.
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Άρα 11/26 = 1/13 + 1/3 + 1/78.
Με τον ίδιο κανόνα έχεις: 11/62 = 2/62 + 9/62 = 1/31 +

+ 1/31

= 1/7 + 1/434 + 1/31.
Η έκτη κατηγορία είναι όταν ο µεγαλύτερος διαιρείται ακριβώς µε το 3 και ο
µεγαλύτερος συν ένα διαιρείται από τον µικρότερο µείον τρία, όπως το 17/27.
Ο κανόνας είναι: [περιγράφει τα παρακάτω:]
Δηλαδή: 17/27 = 3/27 + 14/27 = 1/9 + 1/54 + 1/2 , όπου για το 3/27 χρησιµοποιήσαµε
τον πρώτο κανόνα και για το 14/27 τον τρίτο κανόνα.
Όµοια: 20/33 = 1/66 + 1/11 + 1/2.
Η έβδοµη κατηγορία , ο κανόνας της οποίας είναι πολύ χρήσιµος, είναι όταν δεν
υφίσταται καµία από τις παραπάνω κατηγορίες….
Τότε διαιρείς τον µεγαλύτερο αριθµό µε τον µικρότερο και θεωρείς το πηλίκο
ανάµεσα σε αυτά τα δύο νούµερα αν βγαίνει ανάµεσα στο 3 και το 4 και τότε ξέρεις
ότι το µικρότερο νούµερο είναι µικρότερο από 1/3 και µεγαλύτερο από 1/4 του
µεγαλυτέρου. Και αν βγαίνει ανάµεσα στο 4 και στο 5, το µικρότερο θα είναι
λιγότερο από το 1/4 και µεγαλύτερο από 1/5 του µεγαλυτέρου. Και έτσι
καταλαβαίνεις για κάθε δύο νούµερα, ανάµεσα σε ποιους ακέραιους βγαίνει το
πηλίκο. Μετά παίρνεις την κλασµατική µονάδα από το µεγαλύτερο µέρος που το
µικρότερο νούµερο είναι του µεγαλύτερου. …….[συνεχίζει την περιγραφή µε λόγια]
Για παράδειγµα: Θέλεις να κάνεις κλασµατικές µονάδες µέρη του 4/13.
Το πηλίκο της διαίρεσης 13: 4 είναι ανάµεσα στο 3 και στο 4. Εποµένως τα 4/13 της
µονάδας είναι µικρότερο από το 1/3 της µονάδας και µεγαλύτερο από το 1/4 της
µονάδας. Εποµένως ξέρεις ότι το 1/4 είναι η µεγαλύτερη κλασµατική µονάδα που
µπορείς να πάρεις από το 4/13. Αφαιρείς 4/13 – 1/4 και βρίσκεις [ο Φιµπονάτσι
χρησιµοποιεί εδώ και τα composed fractions που µάλλον καλύτερα να αποφύγουµε]
3/52 που γράφεται 1/52 + 1/26 ( από την δεύτερη κατηγορία αφού
)
Το 3/52 µπορείς να το βρεις και διαφορετικά από την έβδοµη κατηγορία:
Αν διαιρέσεις το 52:3 το πηλίκο θα είναι 17 και πάνω. Συνεπώς το 1/18 είναι το
µεγαλύτερο µοναδιαίο κλάσµα που είναι µέσα στο 3/52. Μετά διαιρείς το 52 µε το
18. Το πηλίκο είναι 2 8/9 που αφαιρείς από το 3. Μένει το 1/468. Έτσι έχεις
3/52 = 1/468 + 1/18 και 4/13 = 1/468 + 1/18 + 1/4.
Οµοίως βρίσκεις:
17/29 = 1/384 + 1/12 + 1/2
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Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ
Συλβέστερ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ: EGYPTIAN FRACTIONS
Πρώτος ανακάλυψε αυτή την µέθοδο ο Φιµπονάτσι (το 1202) αλλά δεν
απέδειξε γιατί λειτουργεί. Ο Συλβέστερ (το 1880) απέδειξε την ορθότητά της.
Ο αλγόριθµος είναι:
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Θεώρηµα: Ο Φιµπονάτσι – Συλβέστερ αλγόριθµος είναι σίγουρο ότι θα παράξει µία
έκφραση από το πολύ p όρους.
Απόδειξη:

Στην πράξη αυτή η χειρότερη περίπτωση (δηλαδή το r να είναι πάντα 1 και συνεπώς
να απαιτούνται ακριβώς p βήµατα για να ολοκληρωθεί ο αλγόριθµος, σπάνια
συµβαίνει. Από την άλλη µεριά όµως το πρόβληµα µε αυτήν την µέθοδο είναι ότι οι
παρανοµαστές µπορεί να αυξάνουν υπερβολικά.
Για παράδειγµα, για το 5/121 µε αυτήν την µέθοδο έχουµε:
Σύγκρινέ το µε την βέλτιστη λύση:

Ο Φιµπονάτσι είχε αναγνωρίσει αυτήν την ανεπάρκεια σηµειώνοντας ότι:

αλλά

και υποθέτοντας ότι κανείς θα πρέπει να δοκιµάσει ένα µικρότερο πρώτο
κλάσµα αν η πρώτη προσπάθεια δεν παράξει µια «κοµψή» λύση. Δεν όρισε τι ορίζει
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ως κοµψό και τότε αυτό έγινε λιγότερο ένας αλγόριθµος και περισσότερο ένα
πρόβληµα δοκιµής – λάθους.
Β] Στην παρακάτω ιστοσελίδα
http://www.maths.surrey.ac.uk/hostedsites/R.Knott/Fractions/egyptian.html#alwaysef
θα βρεις παραπάνω πληροφορίες και κυρίως πολύ ενδιαφέρουσες διαδραστικές
εφαρµογές.
[Για τον Συλβέστερ υπάρχουν αναφορές και σε άλλα αρχεία της επεξεργασίας του
βιβλίου «Αχµές, ο γιος του φεγγαριού» ]
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