
Ο πύργος του Άιφελ 
πλήρως 

ηλεκτροφωτισµένος, 
κάτι συνηθισµένο 
στις µέρες µας αλλά 
πρωτοφανές το 1900 



Στο κεφάλαιο 6 όταν οι δυο φίλοι επισκέπτονται τον πύργο του Άιφελ ο 
Στέφανος λέει στον Μιχαήλ: 
«Το ξέρεις ότι ο πύργος είναι πιο ελαφρύς ακόµα κι απ’ τον αέρα που τον 
περιτριγυρίζει; Αν εγγράψουµε το τετράγωνο της βάσης του πύργου σ’ ένα 
κύκλο, υψώσουµε ένα κύλινδρο που να φτάνει µέχρι την κορυφή του και τον 
γεµίσουµε µε …αέρα κοπανιστό, θα ζυγίζει περισσότερο απ’ τον ίδιο τον 
πύργο». 

Η πιο πάνω φράση σου φαίνεται 
___ Λογική        ___Πιθανή        ___ Υπερβολική         
___Αδιανόητη        ___Άλλο ___________ 





Μάζα του ατσαλιού του 
πύργου 7.300 

Όγκος κυλίνδρου = 
Εµβαδόν βάσης ·ύψος 
Εµβαδόν κύκλου = πρ2 
Πυκνότητα = µάζα / 

όγκος 
τόνοι	  	  

Συνολική µάζα του πύργου 10.000 τόνοι 
Ύψος πύργου 324 µέτρα 
Ακτίνα βάσης 
περιγεγραµµένου κυλίνδρου 88,3 µέτρα 
Όγκος κυλίνδρου …….. κυβικά µέτρα 
Σχετική πυκνότητα αέρα 1,3 kg/κυβικό µέτρο 
Μάζα αέρα …….. kg 
Μάζα αέρα …….. τόνοι 

Ας εξετάσουµε τους αριθµούς: 

Άρα: Ο Στέφανος είχε: ____________________ 



Πυκνότητ
α χάλυβα 
(τόνοι ανά 
κυβικό 
µέτρο) 

Μάζα 
χάλυβα   
τόνοι 

Απαιτούµενος 
όγκος σε κυβ. 

µετρ.        

Εµβαδόν 
βάσης 

Ύψος 
κυλίνδρου 
(εκατοστά) 

7,8 7.300 

Ας	  εξετάσουμε	  τώρα	  το	  πρόβλημα	  αντίστροφα:	  Πόσο	  
ύψος	  θα	  είχε	  ένας	  κύλινδρος	  με	  ακτίνα	  βάσης	  88,3	  μέτρα	  
που	  θα	  αποτελούνταν	  από	  όλο	  το	  ατσάλι	  του	  πύργου;	  



Πυκνότητα 
χάλυβα 

(τόνοι ανά 
κυβικό 
µέτρο) 

Μάζα 
χάλυβα   
τόνοι 

Απαιτούµενος 
όγκος σε κυβ. 

µέτρα.       
V=m/ρ 

Πλευρά 
τετραγώνου 

Εµβαδόν 
βάσης 

Ύψος 
ορθογωνίου 
τετραγωνικού 
πρίσµατος 

7,8 7.300,00 

Πόσο ύψος θα είχε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο µε βάση το 
τετράγωνο βάσης του πύργου; 

Με δεδοµένη την ακτίνα ΟΑ, η πλευρά του τετραγώνου βάσης 
είναι ................................................... 



Το Κένιγκσµπεργκ (Καλίνινγκραντ) σήµερα 



	  	  	  	  Σχεδιάγραμμα	  των	  επτά	  γεφυρών	  του	  Κένιγκσμπεργκ	  	  



Euler:	   Το	   γράφημα	   μπορεί	   να	   γραφεί	  
«μονοκονδυλιά»	   αν	   και	   μόνο	   αν	   έχει	   κανέναν	   ή	  
δύο	  κόμβους	  περιττού	  βαθμού.	  





Ian Stewart: Οι µυστικοί αριθµοί, εκδόσεις 
Τραυλός 



Πλακόστρωση µε 
νοµίσµατα 

Ian Stewart:  
Οι µυστικοί αριθµοί,  
εκδόσεις Τραυλός 



Ας	  υπολογίσουμε	  το	  ποσοστό	  κάλυψης:	  	  
εμβαδόν	  4	  κύκλων/εμβαδόν	  περιγεγραμμένου	  τετραγώνου	  


