ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ
1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ e + 1 = 0:
http://users.att.sch.gr/kassetas/ed0math23.htm (ΚΑΛΟ)
ΛΕΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 1, ΤΟ 0, ΤΟ π, το i και το e
iπ

Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

µηδέν

o

και η
•
•
•
•

ο

π,

ο

e,

o

i,

συγκατοίκηση

ο Ινδός Μηδέν
ο πανάρχαιος π
ο ασύλληπτος e
ο φανταστικός i
η συγκατοίκηση

Το «πάρτι» έγινε στο σπίτι του Euler. Ήταν έτος 1748 και είχαν
προσκληθεί και οι πέντε. Ο Ινδός «Μηδέν», ο παγκόσµιος «Ένα»
ο πανάρχαιος Έλληνας π, και οι δύο Ευρωπαίοι, ο e και ο i.
Βλέπεις ο Leonhard Euler – οι Έλληνες τον λένε Όιλερ – ήταν και ο
νονός των τριών από τους πέντε. Τους κάλεσε για να τους
προτείνει µία δοµή στην οποία θα µπορούσαν και οι πέντε να
συγκατοικήσουν.
( ο αφηγητής ο οποίος εµφανίζεται ως «εκείνος» είναι ένας
«µαθητής του κάποτε «που όταν µεγάλωσε δεν έγινε µαθηµατικός.
Έγινε φυσικός, αλλά δεν έπαψε να σαγηνεύεται από τα
µαθηµατικά και από την ιστορία της οικοδόµησης των
επιστηµονικών ιδεών )

ο ινδός « Μηδέν »
Για «εκείνον» ο αριθµός Μηδέν «ήταν και δεν ήταν» αριθµός. Όταν
ήταν µικρός και µάθαινε να µετράει άρχιζε πάντα µε το ένα, δύο τρία,
τέσσερα . . και συνέχιζε.

Αργότερα τον Μηδέν τον φαντασίωνε σαν ένα ΑΟΡΑΤΟ ΠΛΑΣΜΑ µόνο
βέβαια όταν τον έβαζε να παίζει τον ρόλο του προσθετέου. Στο πάρτι
µε τα αθροίσµατα –στο οποίο µαζεύονταν όλοι οι αριθµοί και
αλληλεπιδρούσαν µόνο µε το να προστίθενται – ο Μηδέν ήταν ο
αόρατος που κυκλοφορούσε στους διαδρόµους συµφιλιωµένος µε τη
µοναξιά του αν και συχνά τον άκουγες να ψιθυρίζει « είµαι άχρηστος,
είµαι ένα µηδενικό» και ήταν σίγουρο ότι δεν είχε καµιά δυνατότητα να
επηρεάσει κανέναν.
Όταν όµως τον έφερνε στο µυαλό του να λειτουργεί ως ΠΑΡΑΓΩΝ ο
Μηδέν γινόταν ένας ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ, ένας ανάλγητος TERMINATOR,
και στο πάρτι µε τα γινόµενα – στο οποίο µαζεύονταν οι αριθµοί για να
πολλαπλασιαστούν µεταξύ τους –όσο και να χτύπαγε το κουδούνι δεν
του άνοιγαν.
Όταν µε τη φαντασία του τον έκανε ΔΙΑΙΡΕΤΗ ήξερε ότι έκανε κάτι το
εντελώς απαγορευµένο. Κι όταν ο Μηδέν χτύπαγε το κουδούνι για να
πάρει µέρος στο πάρτι που έκαναν οι αριθµοί και φλέρταραν
διαιρούµενοι ο ένας µε τον άλλον, και δηµιουργώντας διάφορα πηλίκα,
άκουγαν το χτύπηµα και έκαναν ησυχία να µην καταλάβει ότι είναι µέσα
γιατί το να διαιρεθείς µαζί του ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝ, µέχρι που, µια µέρα,
µια αριθµός πρότεινε να του ανοίξουν και να δοκιµάσει εκείνη µαζί του
οµολογώντας ότι το απαγορευµένο της ασκούσε ακατανίκητη έλξη αλλά
πιστεύοντας ότι µια εµπειρία του να διαιρεθεί µε τον ΜΗΔΕΝ µπορεί να
την έκανε να δοκιµάσει ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΕΙΡΟ.
Αρκετά χρόνια αργότερα είχε τελειώσει και το Πανεπιστήµιο είχε
ακούσει ότι «τα φωτόνια έχουν µηδενική µάζα ηρεµίας» και είχε στα
χέρια και το πτυχίο, την αφόρητα δηλαδή τυπική απόδειξη ότι είναι
φυσικός. Και ήταν τότε που αναρωτήθηκε τι είναι σωστό «το να λέµε η
ταχύτητα του τάδε αντικειµένου είναι µηδέν; » ή «να λέµε ότι είναι µηδέν
µέτρα ανά δευτερόλεπτο ;». Στη γλώσσα δηλαδή των συµβόλων υ = 0 ή
υ = 0 m/s . F = 0 ή F = 0 Ν; Διότι εάν ισχύει το « υ = 0 και F = 0» µήπως
µας οδηγεί στο υ = F;
Όταν µεγάλωσε για τα καλά και άκουσε ότι τα µεσάνυχτα της 30ης
Δεκεµβρίου 1999 «θα γίνει» η αλλαγή του αιώνα και χιλιετίας και ότι η
πρώτη Ιανουαρίου του 2000 θα εορταστεί ως πρώτη µέρα του 21ου
αιώνα και της τρίτης χιλιετίας, αναρωτήθηκε µήπως «εκείνος» που
σκεφτόταν διαφορετικά είχε άδικο. Μπορεί αυτό να το επέβαλε η
πανίσχυρη αγορά ο πιο δυνατός ίσως θεσµός στην κοινωνία του
σήµερα αλλά το είδε κατάπληκτος ότι το αποδέχθηκαν όλες σχεδόν οι
κυβερνήσεις και δισεκατοµµύρια άνθρωποι. Και όλα αυτά συνέβαιναν τη
στιγµή που ήταν γνωστό ότι από τότε που συγκροτήθηκαν τα
ηµερολόγια ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΕΤΟΣ ΜΗΔΕΝ και κατά συνέπεια τα
µεσάνυχτα της 30ης Δεκεµβρίου δεν είχαν συµπληρωθεί παρά 1999
χρόνια από την αρχή της χρονολογίας µας. Ένιωσε ότι ανήκει σε µια
µειοψηφία αλλά τα πράγµατα προχώρησαν προς τα εκεί που είχε
τεντώσει το δάκτυλό της η ανυπόµονη βασιλοπούλα αγορά. Αργότερα

έµαθε ότι η είσοδος στον εικοστό αιώνα έγινε την 1η Ιανουαρίου του
1901 και πολύ το ευχαριστήθηκε.
Το πρώτο πράγµα που συµβαίνει µε τον µηδέν είναι ότι υπάρχουν δύο
σχετικά διαφορετικές χρήσεις του. Αντιστοιχεί µε άλλα λόγια σε δύο
διαφορετικές σηµασίες.
Η µία είναι ότι εκείνη που τον θέλει ως δείκτη της κενής θέσης στο σύστηµα
γραφής των αριθµών. Ο µηδέν είναι δηλαδή σύµβολο αναγκαίο για να
δείξουµε ότι το 371 σηµαίνει κάτι διαφορετικό από το 3071.
Η δεύτερη χρήση του µηδενός είναι εκείνη που τον βλέπει ως αριθµό ,
ανάµεσα στον +1 και στον -1. Οι άνθρωποι άργησαν να ανακαλύψουν το
µηδέν κι αυτό γιατί ο µηδέν είναι µακριά από κάθε διαισθητικά
αποκαλυπτόµενη µαθηµατική έννοια. Τα µαθηµατικά προβλήµατα άρχισαν
την καριέρα τους σαν προβλήµατα του χώρου της πραγµατικής µας ζωής - µε
ποσότητες που χρειάζεται να τις συγκρίνουµε - και όχι σαν προβλήµατα µε
υψηλό επίπεδο αφαίρεσης. Στην πρώιµη εποχή των µαθηµατικών οι αριθµοί –
οι οποίοι ούτως ή άλλως υπήρξαν προϊόντα πρωτογενούς Αφαίρεσης- ήσαν
συµπυκνωµένη σκέψη µε πολύ µεγαλύτερο µερίδιο στην περιοχή του
Συγκεκριµένου. Κατ΄ αρχήν έπρεπε να γίνουν τεράστια νοησιακά βήµατα για
να ΣΚΑΡΦΑΛΩΣΕΙ η ανθρώπινη αφαιρετική Σκέψη από το «5 άλογα» στο
«5 πράγµατα» κι από κει στο πολύ πιο αφηρηµένο «5». Και εξυπακούεται ότι
η απάντηση στο ερώτηµα «τι είναι αριθµός;» δεν θύµιζε σε τίποτα την
απάντηση που επικρατεί σήµερα. Αν οι µακρινοί εκείνοι πρόγονοι ήθελαν να
λύσουν το πρόβληµα «πόσα άλογα θα χρειαστούν» ήταν προφανές ότι η
απάντηση δεν θα µπορούσε να είναι ούτε µηδέν ούτε µείον τρία.
Οι Βαβυλώνιοι ήταν οι πρώτοι που χρησιµοποίησαν τον µηδέν όχι όµως ως
αριθµό αλλά ως δείκτη.
Οι Έλληνες παρά την πρωτοποριακή θεώρηση που έκαναν στα Μαθηµατικά
δεν είδαν τον µηδέν ούτε ως αριθµό ούτε ως σύµβολο δείκτη για τη θέση των
άλλων. Γιατί άραγε; Δύσκολη η απάντηση. Μία απόπειρα απάντησης είναι
εκείνη που υποστηρίζει ότι οι τα ελληνικά Μαθηµατικά ήταν κατά βάση
Γεωµετρία και οι µεγάλες ελληνικές πρόοδοι βασίστηκαν σε αυτήν. Μολονότι
στο ευαγγέλιο των ελληνικών Μαθηµατικών, στο «Στοιχεία» δηλαδή του
Ευκλείδη, εµπεριέχεται ένα «Βιβλίο πάνω στη θεωρία των αριθµών», η όλη
θεώρηση βασίζεται πάνω στη Γεωµετρία. Με άλλα λόγια τα ελληνικά
Μαθηµατικά δεν είχαν ανάγκη να ονοµατοδοτήσουν τους αριθµούς τους
εφόσον τους έβλεπαν σαν µήκη ευθυγράµµων τµηµάτων. Οι αριθµοί που
ήταν αναγκαίο να έχουν όνοµα ήταν εκείνοι που χρησιµοποιούσαν οι έµποροι
και όχι οι µαθηµατικοί. Υπήρχαν όµως και εξαιρέσεις και οι εξαιρέσεις αυτές
ήταν οι µαθηµατικοί αστρονόµοι. Μπορεί ορισµένοι ιστορικοί να υποστήριξαν
ότι οι Έλληνες χρησιµοποίησαν το γράµµα όµικρον – αρχικό της λέξης
ΟΥΔΕΝ - ως σύµβολο του µηδενός αλλά ο Neugebauer απέρριψε την εικασία
υποστηρίζοντας πλην των άλλων ότι οι Έλληνες χρησιµοποιούσαν το όµικρον
ως τον αριθµό 70. Πάντως έναν αιώνα µετά Χριστόν, ο Κλαύδιος Πτολεµαίος
χρησιµοποιεί το βαβυλωνιακό µηδέν ως δείκτη.
Η ιδέα του µηδενός δείκτη θα κάνει την επανεµφάνισή της στην Ινδία ενώ το
έτος 500 ο Aryabhata θα παρουσιάσει ένα σύστηµα καταγραφής των
αριθµών που θυµίζει το σηµερινό αλλά ο µηδέν ως αριθµός δεν υπάρχει.
Υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν την πιθανή παρουσία του µηδενός αριθµού

στην Ινδία µετά το έτος 650 αλλά

εκείνο που είναι ιστορικά
τεκµηριωµένο είναι ότι η πρώτη ΓΡΑΠΤΗ εµφάνιση
του µηδενός ως αριθµού έγινε σε ινδικό κείµενο του
876. στο οποίο τόσο ο αριθµός 50 όσο και ο 270 παρουσιάζονται µε τη
σηµερινή γνωστή τους µορφή αν και το σύµβολο για τον µηδέν είναι σχετικά
µικρότερο.
Η επινόηση του αριθµού ΜΗΔΕΝ δεν είναι µία «προφανής» συνέπεια της
εξέλιξης της ανθρώπινης σκέψης. Από οποιαδήποτε σκοπιά και να το
αντικρίσουµε ο µηδέν ποτέ δεν υπήρξε ένας φυσιολογικός ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ για
ΑΡΙΘΜΟΣ. Από την πρώτη εποχή της γέννησης των Μαθηµατικών οι
ΑΡΙΘΜΟΙ δεν ήταν τίποτε άλλο από ΛΕΞΕΙΣ αναγκαίες για την περιγραφή
συσσωρεύσεων ή συγκεντρώσεων αντικειµένων. Με το κύληµα των

αιώνων η έννοια ΑΡΙΘΜΟΣ γινόταν όλο και
περισσότερο παιδί της Αφαίρεσης και συγχρόνως
όλο και λιγότερο δηµιούργηµα του Συγκεκριµένου.
Η αδιάκοπη αναρρίχηση της έννοιας σε ολοένα ψηλότερα οροπέδια
Αφαίρεσης άνοιξε τον δρόµο προς τη γέννηση του ινδικού Μηδέν και των
ινδικών αρνητικών αριθµών, δύο εννοιών υψηλού επιπέδου Αφαίρεσης οι
οποίες δεν δηµιουργήθηκαν από τις ανάγκες των Ινδών να περιγράψουν
«ιδιότητες της συγκέντρωσης αντικειµένων».
Η οικοδόµηση των δύο αυτών εννοιών – ΜΗΔΕΝ και ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ – και η ενσωµάτωσή τους στο προϋπάρχον Σύστηµα
αριθµών, απαιτούσε, πριν απ’ όλα, την υπέρβαση της ιδέας «οι έννοιες
ΜΗΔΕΝ και ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ δεν είναι δυνατόν να είναι αριθµοί».
Αυτό όµως δεν ήταν αρκετό. Η οικοδόµηση των δύο εννοιών και η
ενσωµάτωσή τους στο υπάρχον Σύστηµα απαιτούσε και µία σαφή απάντηση
στο ερώτηµα: « Πώς θα αλληλεπιδρούν οι υποψήφιοι αυτοί µε τους
υπόλοιπους αριθµούς στο ζήτηµα των αριθµητικών πράξεων;»
Με τρία ιδιαίτερα σηµαντικά βιβλία οι Ινδοί µαθηµατικοί Brahmagupta,
Mahavira και Bhaskara προσπάθησαν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτηµα.
Οι απαντήσεις που έδωσαν θυµίζουν την σηµερινές για τον ρόλο του αριθµού
Μηδέν µε εξαίρεση τη διαίρεση δια του αριθµού Μηδέν την οποία ο
Brahmagupta αποδέχεται, θεωρώντας το αποτέλεσµά της ως ένα κλάσµα α/0.
Αποδέχεται επίσης τη διαίρεση 0/0. Ωστόσο παρά τα σηµαντικά αυτά
σφάλµατα το έργο του Brahmagupta είναι η πρώτη – εξ όσων γνωρίζουµε
σήµερα – εκπληκτική στο µέγεθός της προσπάθεια ανθρώπου να διευρύνει το
σύνολο των αριθµών µε τον Μηδέν και µε τους αρνητικούς. Είναι µια µεγάλη
στιγµή των Μαθηµατικών.
200 χρόνια µετά τον Brahmagupta, ο επίσης Ινδός Mahavira θα παρουσιάσει
ένα ακόµα εξαίρετο βιβλίο στο οποίο όµως θα υποστηρίξει ότι n/0 = n «εάν
δηλαδή ένας αριθµός διαιρεθεί µε τον Μηδέν παραµένει αναλλοίωτος». 300
περίπου χρόνια αργότερα ο επί σης Ινδός Bhaskar συµπληρώνει τους
προηγούµενους µε τις ισότητες 02 = 0 και √0 = 0 και προσπαθεί να
αντιµετωπίσει το πρόβληµα της διαίρεσης µε τον Μηδέν γράφοντας ότι n/0 =
∞. Και εάν βιαστούµε να το αποδεχθούµε για σωστό θα χρειαστεί να

σκεφτούµε ότι εάν ισχύει θα ισχύει και ότι το γινόµενο του Μηδενός µε το
άπειρο θα πρέπει να δίνει οποιονδήποτε αριθµό.
Εκτός όµως από τους Ινδούς οι οποίοι γέννησαν τον Μηδέν τόσο ως αριθµό
όσο και ως δείκτη υπήρξε και τουλάχιστον ένας ακόµα πολιτισµός ο οποίος
χρησιµοποίησε τον µηδέν ως δείκτη. Και αυτός είναι ο πολιτισµός των Μάγια
στην Κεντρική Αµερική.
Στο µεταξύ το εξαιρετικό έργο των Ινδών εξαπλώθηκε και στην Κίνα αλλά και
στον αραβικό κόσµο. Τον 8ο αιώνα το είχαν ήδη κληρονοµήσει οι Άραβες.
Στις αρχές του 9ου αιώνα ο Al'Khwarizmi παρουσίασε το ινδικό
σύστηµα καταγραφής των αριθµών στους οποίους συµπεριέλαβε και τον
Μηδέν.
Η Ευρώπη γνώρισε τόσο το ινδοαραβικό σύστηµα γραφής όσο και τον Μηδέν
η Ευρώπη τα έµαθε από τους Άραβες της Δύσης. Τον 12ο αιώνα ο Ibn Ezra
έγραψε τρεις πραγµατείες πάνω στους αριθµούς οι οποίες συνέβαλαν στο να
µεταλαµπαδευτούν τα ινδοαραβικά σύµβολα, ο Μηδέν, και οι δεκαδικοί στους
Ευρωπαίους δεδοµένου ότι τα κείµενά του προκάλεσαν το ενδιαφέρον των
Ευρωπαίων διανοουµένων.
Ένας από τους ανθρώπους που συνέδεσαν την ευρωπαϊκή µε την
ινδοαραβική µαθηµατική κληρονοµιά ήταν ο Fibonacci. Στο Liber Abaci
περιγράφει τα εννέα ινδικά σύµβολα µαζί µε τον Μηδέν τον οποίο όµως δεν
αντιµετωπίζει ισότιµα µε τους άλλους εννέα. Η επικράτηση της ιδέας ότι ο
Μηδέν είναι ένας αριθµός όπως οι άλλοι αντιµετώπισε δυσκολίες στην
εξάπλωσή της. 300 χρόνια µετά τον Fibonacci, o Cardan θα λύνει τις
τριτοβάθµιες εξισώσεις χωρίς να χρησιµοποιεί τον Μηδέν ή να τον θεωρεί ως
πιθανή λύση. Μόνο µετά το 1600 η ιδέα για την ιδιαίτερη µαθηµατική σηµασία
του αριθµού Μηδέν άρχισε – αν και µε αντιστάσεις - να εξαπλώνεται.
Ακόµα και στην εποχή µας υπάρχουν προβλήµατα κατανόησης του µηδενός.
Σε πρόσφατες Πανελλήνιες εξετάσεις στη Φυσική ζητήθηκε από τους µαθητές
να υπολογίσουν έναν λόγο µαζών m1/m2. Και ενώ µε τα δεδοµένα του
προβλήµατος η τιµή του λόγου έβγαινε ακριβώς ίση µε µηδέν η ανάγνωση του
αποτελέσµατος δίχασε ακόµα και τους διδάσκοντες καθηγητές. Τι σήµαινε το
« m1/m2 = 0» ; Η µία απάντηση στην οποία έδωσαν και πολλοί υψηλού
επιπέδου υποψήφιοι ήταν ότι από το αποτέλεσµα « m1/m2 = 0» συνεπάγεται
m1= 0 πράγµα που είναι αδύνατον εφόσον το m1παριστάνει µάζα ενός
σώµατος µε συνέπεια να εγκαταλείψουν την προσπάθεια για λύση και τελικώς
να αδικηθούν. Η απάντηση την οποία απαιτούσε η Επιτροπή των Εξετάσεων
ήταν ότι από το « m1/m2 = 0» συνάγεται ότι η τιµή της m2 «τείνει» στο άπειρο.

ο πανάρχαιος
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Σχεδίασε ένα κανονικό εξάγωνο εγγεγραµµένο
σε κύκλο και αναρωτήθηκε «πόσες φορές
η περίµετρος είναι µεγαλύτερη από την διάµετρο
του κύκλο».
Ήξερε ότι η πλευρά του εξαγώνου είναι ίση µε την
ακτίνα άρα η απάντηση ήταν εύκολη: «3 φορές».
Ας το κάνουµε τώρα δωδεκάγωνο σκέφτηκε.
Η περίµετρος θα είναι τώρα µεγαλύτερη από

την προηγούµενη. Ποιος θα είναι ο αντίστοιχος
µε τον προηγούµενο «3» αριθµός;
Υπολόγισε ότι σε καθένα από τα 12 τρίγωνα
που θα δηµιουργηθούν, η επίκεντρη γωνία θα
είναι µισή από την αντίστοιχη ( θ = 600 )
στο εξάγωνο οπότε το για το µήκος της κάθε
πλευράς θα ισχύει α12/2 = Rηµ(θ/4)
α12 = 2Rηµ (θ/4) 12α12 = 2R. 3,105828.
Για το 12γωνο λοιπόν ο αντίστοιχος αριθµός που
περιγράφει το «πόσες φορές η περίµετρος είναι
µεγαλύτερη από τη διάµετρο» είναι ο 3,105828.
Τι γίνεται µε το 24γωνο; Η γωνία σε αυτή την περίπτωση θα είναι θ/8 ( 7,50 )
α24 = 2Rηµ (θ/8) 24α24 = = 24. 2R.ηµ (θ/8) = 2R. 3,132686.
Για το 24γωνο λοιπόν ο αντίστοιχος αριθµός που περιγράφει το «πόσες
φορές η περίµετρος είναι µεγαλύτερη από τη διάµετρο» είναι ο 3,132686.
Κοίταξε τους τρεις αριθµούς που ήδη διέθετε: ο 3, ο 3,105828, ο 3,132686.
Τι θα γίνει εάν συνεχίσω; σκέφτηκε; Που θα φθάσει αυτός ο αριθµός; Είχε
υποµονή και κοµπιουτεράκι και συνέχισε. Στο 48γωνο η περίµετρος ήταν ίση
µε
2R. 3,139350. Ο επόµενος δηλαδή αριθµός ήταν ο 3,139350.
Στο 96γωνο ο αριθµός έγινε 3,1410314, στο 192γωνο έγινε 3,141538944,
Είχε στο µυαλό του τον Αρχιµήδη είχε και κοµπιουτεράκι αλλά ήξερε ότι το
κοµπιουτεράκι είχε τα δικά του όρια. Εάν θα συνέχιζα µε κάποιο πιο
εξελιγµένο µηχάνηµα θα µπορούσα ίσως να προσεγγίσω το ερώτηµα «
πόσες φορές είναι µεγαλύτερη η περιφέρεια από τη διάµετρο του κύκλου,
ενός δηλαδή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΥΚΛΟΥ;» να προσεγγίσω µε άλλα λόγια
την τιµή του π.
Σε ένα βιβλίο είχε βρει ότι µε προσέγγιση 10 δεκαδικών είναι π =
3,1415926535

Ο συµβολισµός µε το ελληνικό γράµµα π είναι σχετικά πρόσφατος. Ο
καινούργιος επισκέπτης από το χώρο του ελληνικού αλφαβήτου εµφανίζεται
για πρώτη φορά το 1706 στο έργο του Άγγλου William Johnes αλλά ο
συµβολισµός θα αρχίσει να επικρατεί ΜΟΝΟ όταν τον χρησιµοποιεί ο
Leonhard Euler το 1734 και θα αρχίσει να διαδίδεται στην κοινότητα των
µαθηµατικών µετά το 1748 όταν ο Euler δηµοσιεύει το Introductio in
Analysin infinitorum στο οποίο εκτός από τον συµβολισµό για τον αριθµό π
παρουσιάζει και τον συµβολισµό για τον αριθµό e.
Για τους Έλληνες της εποχής του Σωκράτη το π ήταν ένας αριθµός χωρίς τον
συµβολισµό µε το γράµµα του αλφαβήτου ο οποίος µας λέει δύο πράγµατα.
α. Το «πόσες φορές είναι µεγαλύτερη η περιφέρεια οποιουδήποτε κύκλου
από την ακτίνα του» αλλά και β. το «πόσες φορές είναι µεγαλύτερο το
εµβαδόν της περιφέρειας από το τετράγωνο της ακτίνας».
Ο Αντιφών και ο Βρύσων, σύγχρονοι του Σωκράτη, σκέφτηκαν να τον
υπολογίσουν µε βάση τα εµβαδά και δοκίµασαν να µετρήσουν το εµβαδόν του
κύκλου µε την πρωτοποριακή µέθοδο της εξάντλησης. Αν πάρουµε ένα

εξάγωνο και διπλασιάσουµε τις πλευρές του και έπειτα τις διπλασιάσουµε
ξανά και ξανά θα έχουµε τόσο πολλές πλευρές που το πολύγωνο θα γίνει
κύκλος. Ο Βρύσων µάλιστα υπολόγισε τα εµβαδά δύο πολυγώνων ενός
εγγεγραµµένου και ενός περιγεγραµµένου σε κύκλο και υπέθεσε ότι το
εµβαδόν του κύκλου πρέπει να είναι µικρότερο από το ένα και µεγαλύτερο
από το άλλο.
Διακόσια περίπου χρόνια αργότερα ανέλαβε τη µέτρηση ο Αρχιµήδης. Για
τους υπολογισµούς του χρησιµοποίησε τη µέθοδο της εξάντλησης του
Αντιφώνος και του Βρύσωνος αλλά έστρεψε την προσοχή του στις
περιµέτρους των πολυγώνων και όχι στα εµβαδά τους. Διπλασίασε τις
πλευρές των αρχικών εξαγώνων έσσερις φορές καταλήγοντας σε δύο 96γωνα
το ένα εγγεγραµµένο και το άλλο περιγεγραµµένο στον κύκλο. « Παντός

κύκλου η περίµετρος της διαµέτρου εστί και έτι υπερέχει ελάσσονι
µεν ή εβδοµω µέρει της διαµέτρου, µείζονι δε ή δέκα
εβδοµηκοστοµόνοις ».
Η τιµή δηλαδή του π ήταν µεγαλύτερη από 3 + 1/7 = 3,1428571 και µικρότερη
από 3 + 10/71 = 3,140845. Αν υπολογίσουµε τη µέση τιµή των δύο αυτών
αριθµών παίρνουµε την τιµή 3,1419 µία τιµή που διαφέρει µόνο κατά
3/10000 από τη σήµερα αποδεκτή.
Στους αιώνες που ακολούθησαν η τιµή του π κυνηγήθηκε από τους
µεγαλύτερους µαθηµατικούς της Ιστορίας. Ανάµεσά τους ήταν:
o

Κλαύδιος Πτολεµαίος κατά τις αρχές του

3+17/120 ή

o

2ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια π =

π = 3,14167

Τσανγκ Χονγκ στις αρχές του 2ου αιώνα στην Κίνα π = √10 ή π =

3,16227
Η τιµή π = √10, µολονότι σχετικά ανακριβής, είναι εύχρηστη και ευκολοµνηµόνευτη
και παρέµεινε για αρκετά χρόνια δηµοφιλής στην Ασία
ο
o Γουάνγκ Φάου τον 3 αιώνα στην Κίνα π = 142/45 ή
π=

3,15555
ο

o Τσου Τσουνγκ-τσιχ υάνγκ τον 5 αιώνα στην Κίνα
χρησιµοποιώντας εγγεγραµµένα πολύγωνα µε 14.576 πλευρές
o Αριαµπάτα
τον 6ο αιώνα στις Ινδίες
π
ο
o Βραχµαγκούπτα τον 7 αιώνα στις Ινδίες π =√10 ή

π = 3,1415929
= 3,1416
π = 3,16227

Με δεδοµένο ότι η τιµή π =√10 (=3,16227) µαθαίνεται και αποµνηµονεύεται
εύκολα διαδόθηκε από τις Ινδίες στην Ευρώπη και χρησιµοποιήθηκε από τους
µαθηµατικούς όλου του κόσµου στη διάρκεια του Μεσαίωνα
o Francois Viete το 1579 στη Γαλλία έδωσε την ακριβέστερη µέχρι τότε
τιµή
3,1415926537 > π > 3,1415926535
o Snell το 1621 στην Ολλανδία 3,14160 > π >3,14022
o Huygens το 1650 στην Ολλανδία 3,1415926533 >π> 3,1415926538
o

John Wallis το 1655 στην Αγγλία π =
2

o

2.2.4.4.6.6.8.
1.3.3.5.5.7.7.

Leonhard Euler
π/2 = (3/2).(5/6).(7/6).(11/10).(13/14).(19/18).(23/22)

π2/6 = 1/12 + 1/22 + 1/32 + 1/42 + 1/52 + 1/62 + .
απ’ όπου

µε προσέγγιση 25 δεκαδικών

π = 3,1415926535897932384626433

ο
Ο

«ασύλληπτος» e
e. Αν ζητήσεις από ένα φυσικό να τον κοιτάξει στα µάτια το πιθανότερο

είναι να σου πει «βλέπω ένα ηλεκτρόνιο». Ο µαθηµατικός όµως θα σου πει ο
«ι» διαβάζοντας το γράµµα e στα αγγλικά και ίσως να συµπληρώσει είναι ότι
είναι ένας αριθµός µεγαλύτερος από το 2 και µικρότερος από το 3, ίσος µε
2,72 περίπου.
Εκείνος είχε µάθει τότε στο σχολείο ότι lne = 1 ή elna = a και ότι ο e είναι « η
βάση των νεπέριων λογαρίθµων» ή «η βάση των φυσικών λογαρίθµων» και
είχε βάλει στον εαυτό του το ερώτηµα «τι έχουν αυτοί οι λογάριθµοί που τους
κάνει να λέγονται ΦΥΣΙΚΟΙ»; Πάντα όµως αναρωτιόταν «γιατί άραγε οι
άνθρωποι ως βάση των φυσικών λογαρίθµων διάλεξαν τον παράξενο αυτό
αριθµό και όχι έναν άλλο πιο απλό, έναν ακέραιο λόγου χάρη όπως είναι ο 2 ή
ο 10;». Αργότερα βέβαια πρόσεξε την ιδιαιτερότητα που είχε µία εκθετική
συνάρτηση όταν η βάση ήταν ο e. Του έκανε δηλαδή εντύπωση ότι η
παράγωγος της y = ex ήταν ίση µε ex ενώ η παράγωγος της y = 2x δεν ήταν
ίση µε 2x.
Αργότερα έµαθε ότι ο e «κυκλοφορεί» και
ως ΟΡΙΟ της (1+1/n)n όταν η τιµή του n τείνει στο άπειρο
αλλά «κυκλοφορεί» και ως ΑΘΡΟΙΣΜΑ άπειρων όρων της σειράς
1/1! +1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5!. . .
Ο e ΟΡΙΟ, ο e ΑΘΡΟΙΣΜΑ ο e βάση των φυσικών λογαρίθµων, ο ex µε την
ιδιαιτερότητα στην παραγώγιση, του ήταν δύσκολο να συνθέσει το παζλ.
Σε σχέση µε τον ηλικίας 2500 χρόνων πανάρχαιο «π», ο «e» είναι ένας
νεαρός ηθοποιός στο έργο µαθηµατικά, είναι ένας αριθµός ηλικίας 300
περίπου ετών πέραν όµως αυτού οι διαδροµές των δύο αυτών αριθµών
διαφέρουν ιδιαίτερα
Ο Euler ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίησε το γράµµα ως σύµβολο για τον
αριθµό αυτόν το 1727 γι αυτό και συχνά αναφέρεται ως αριθµός Euler ενίοτε
όµως και ως σταθερά του Napier
Η πρώτη εµφάνιση του e γίνεται µε χαµηλούς τόνους το 1618 µε τον πίνακα
των λογαρίθµων του Napier. Είναι όµως ένας αριθµός χωρίς όνοµα και χωρίς
κάποιο ειδικό σύµβολο. Ωστόσο το γεγονός ότι «οι λογάριθµοι του Napier
ήταν λογάριθµοι µε βάση το e» δεν µπορούσε να αναγνωριστεί διότι η έννοια
λογάριθµος στην πρώτη της αυτή παρουσίαση δεν είχε τη σηµασία που έχει
σήµερα. Το ότι ο λογάριθµος ενός αριθµού είναι ο εκθέτης στον οποίο πρέπει
να «υψωθεί» κάποια συγκεκριµένη ΒΑΣΗ για να µας δώσει τον αριθµό είναι
ένας µεταγενέστερος τρόπος θεώρησης της έννοιας.

Στα µέσα περίπου του αιώνα οι έννοιες αυτές σχετίστηκαν µε την ισοσκελή
υπερβολή Το 1647, στη Bruge, ο γαλλόφωνος Ιησουίτης Gregoire de Saint
Vincent υπολόγισε το εµβαδόν κάτω από µία ισοσκελή υπερβολή.
Το εάν µπόρεσε να διακρίνει τη σύνδεση µε τους λογαρίθµους είναι προς
συζήτηση.

Το 1661 ο Huygens «είδε» τη ΣΧΕΣΗ ανάµεσα στην υπερβολή xy
=1 και στον λογάριθµο. Και ο αριθµός e είναι τέτοιος ώστε
το εµβαδόν – το ολοκλήρωµα – κάτω

από την υπερβολή από 1 έως e
να είναι ίσο µε 1
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
«ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ».
Αυτό όµως δεν είχε κατανοηθεί από τους µαθηµατικούς της εποχής αν
και το είχαν πλησιάσει
( µε σύγχρονη σηµειογραφία ∫1e dx/x= 1e[ ln x] = lne - ln1 =1 )
Το 1668 ο Nicolas Mercator δηµοσιεύει το Logarithmotechnia στο
οποίο περιλαµβάνεται το ανάπτυγµα σε σειρά της συνάρτησης y =
log(1+x). Στο έργο του χρησιµοποιεί τον όρο ΦΥΣΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΣ
ln(1 + x) = x - x2/2 + x3/3 - x4/4 +..

15 περίπου χρόνια αργότερα ο e φαίνεται να ανακαλύπτεται όχι όµως µέσω
της έννοιας «λογάριθµος» ούτε και µέσω της Αναλυτικής Γεωµετρίας .
Το 1683 ο Jacob Bernoulli µελετώντας τις συνεχείς συναρτήσεις, επιχειρεί να
προσδιορίσει το

ΟΡΙΟ της (1 + 1/n)n

όταν το n τείνει στο

άπειρο. Χρησιµοποιεί το διωνυµικό θεώρηµα

(α+β)n= αn +n/1! αn-1β + n(n-1)/2! αn-2β2 + n(n-1) (n-3)/3! + . .+ n(n-1) . .
n-1

n

2/(n-1)! aαβ + β
για να αποδείξει ότι το όριο ήταν ανάµεσα στους αριθµούς 2 και 3 και
µπορούµε να δεχθούµε ότι αυτή ήταν και η πρώτη προσέγγιση

για τον προσδιορισµό του e.
Ο ίδιος δέχτηκε ότι το

ζητούµενο όριο ήταν ένας

ΟΡΙΣΜΟΣ του αριθµού e . Ήταν η πρώτη φορά που χρησιµοποιήθηκε
η πρακτική του «ένας αριθµός να ορίζεται από κάποιο όριο». Ωστόσο δεν
µπορούσε να διακρίνει κάποια σύνδεση του οριζόµενου αυτού αριθµού και
της έννοιας λογάριθµος δεδοµένου ότι την εποχή εκείνη η έννοια λογάριθµος
δεν είχε ως σηµαινόµενο αυτό που έχει στην εποχή µας.
t

Σήµερα από την εξίσωση x = a συµπεραίνουµε ότι

t = logx

όπου ο λογάριθµος έχει ως
βάση το α, αλλά αυτό είναι µία θεώρηση που εδραιώθηκε αργότερα. Για τους
µαθηµατικούς της εποχής εκείνης ο λογάριθµος δεν παραπέµπει σε συνάρτηση και
δεν είναι παρά ένας αριθµός που µπορεί να βοηθήσει στους υπολογισµούς.

Και ίσως ο Jacob Bernoulli να είναι ο πρώτος που «υπέθεσε » ότι η
λογαριθµική συνάρτηση είναι το αντίθετο της εκθετικής. Πάντως το 1684 ο

James Gregory «είδε» καθαρά ότι τον δεσµό ανάµεσα στους λογαρίθµους και στους
εκθέτες, δεν είναι όµως βέβαιο ότι ήταν ο πρώτος.

Εξ όσων γνωρίζουµε η πρώτη φορά που στον e αποδόθηκε η σηµερινή
σηµασία ήταν το 1690 και «δράστης» ο Leibniz. Tη χρονιά εκείνη έγραψε µια
επιστολή στον Huygens µια επιστολή στην οποία χρησιµοποίησε τον
συµβολισµό b αντί για τον σύγχρονο e. Για πρώτη φορά ο αριθµός αυτός είχε
ένα συµβολισµό και ήταν αναγωρίσιµος.
Από τη στιγµή που ο αριθµός απέκτησε ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ έγινε φανερό ότι οι –
µετά τον Napier- πρώιµες εργασίες είχαν σχέση µε αυτόν. Αναδροµικά
δηλαδή αναγνωρίστηκε ότι οι πρώιµες επεξεργασίες της έννοιας λογάριθµος
απετέλεσαν µέρος της προσπάθειας για την οικοδόµησή του.
Είχε έλθει πλέον η εποχή που θα εµφανιζόταν στο προσκήνιο ο Euler.
Η πρόταση που έκανε ήταν να συµβολίζεται ο αριθµός µε το γράµµα e και το
πιθανότερο η ιδέα για το γράµµα e η οποία και επεκράτησε
σχετίζεται µε το αρχικό της λέξης exponential. Ο συµβολισµός
εµφανίζεται σε µία επιστολή του στον Goldbach χρονολογηµένη το έτος 1731.
Τον χρησιµοποιεί για πρώτη φορά το 1736 στο Mecanica και µερικά χρόνια
αργότερα και αφού προηγήθηκαν ιδιαίτερες νοησιακές προσπάθειες το 1748
δηµοσιεύει το Introductio in Analysin infinitorum στο οποίο παρουσιάζει µία
πλήρη έκθεση των ιδεών γύρω από τον αριθµό e.

Αποδεικνύει ότι ο e είναι ίσος µε 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3!
+. . . .
Υπολογίζει την τιµή e = 2.718281828459045235 µε προσέγγιση 18 δεκαδικών
ψηφίων
n

Αποδεικνύει ότι ο e είναι το όριο της (1 + 1/n) όταν το n
τείνει στο άπειρο

Αποδεικνύει τη σχέση eix = cosx + isinx βασιζόµενος στη
φόρµουλα του De Moivre

Παρουσιάζει
το ανάπτυγµα

καθώς και το

Οι περισσότεροι ιστορικοί αποδέχονται ότι ο Euler ήταν ο πρώτος που
απέδειξε ότι ο e είναι άρρητος. Τον επόµενο αιώνα – 1873 – ο Hermite
αποδεικνύει ότι ο e είναι ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ αριθµός και όχι αλγεβρικός δεν
µπορεί δηλαδή να είναι λύση οποιασδήποτε εξίσωσης µε ρητούς συντελεστές
Το εάν ο ee είναι αλγεβρικός αριθµός είναι ένα ανοικτό ακόµα και σήµερα
ζήτηµα. Πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι από τους δύο αριθµούς ee και e εις την
δύναµη ee2 τουλάχιστον ο ένας είναι ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ.

Τελικά τι είναι ο e; Ποιος είναι ο αποδεκτός ΟΡΙΣΜΟΣ του;
Οι επικρατέστεροι σήµερα ορισµοί για τον e είναι τρεις:

1. e ονοµάζεται το ΟΡΙΟ της

(1 + 1/n)n όταν το n τείνει στο άπειρο

2. e ονοµάζεται το ΑΘΡΟΙΣΜΑ

των απείρων όρων της σειράς

3. e ονοµάζεται ο µοναδικός αριθµός x>0
για τον οποίο ισχύει

Τρεις ορισµοί ισοδύναµοι. Για τον πρώτο από τους ορισµούς
επιστρατεύεται η έννοια ΟΡΙΟ, για τον δεύτερο η έννοια ΣΕΙΡΑ
ΑΠΕΙΡΩΝ ΟΡΩΝ και για τον τρίτο η έννοια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ. Έχει
ωστόσο αποδειχθεί ότι οι τρεις διαφορετικοί ορισµοί είναι ισοδύναµοι.

e = 2.71828 18284 59045 23536 02874
7135...

Ο τύπος του Stirlings
Το πρόβληµα του Steiner.
1/x
«Ποια είναι η µέγιστη τιµή του x »;
1/e

Και η απάντηση:

ηe

.

Η εκθετική συνάρτηση και η Φυσική

Το φαινόµενο «ραδιενεργός εκποµπή»
Ν = Ν0e-λt
Το φαινόµενο «φθίνουσα ταλάντωση»
Α =Α0e-λt
Το φαινόµενο «εκφόρτιση πυκνωτή»
q = q0e-t/RC
Το φαινόµενο «ελάττωση του ρεύµατος» κατά το κλείσιµο του διακόπτη
-tR/L
σε ένα πηνίο» i=i0e

ο

«φανταστικός» i

Συµβολίζεται µε το γράµµα i αρχικό της γαλλικής λέξης
imaginaire και στο σχολείο τον φώναζαν µε το όνοµα «γιωτ».
Ήταν ο αριθµός γιωτ.
«Εκείνος» συναντήθηκε µαζί του τέσσερα χρόνια µετά την αποφοίτηση από το
Δηµοτικό, όταν άκουσε από τον καθηγητή των µαθηµατικών ότι «υπάρχουν
λύσεις στη δευτεροβάθµια ακόµα κι αν η διακρίνουσα είναι αρνητική». Μέχρι
τότε διάβαζε στο βιβλίο των µαθηµατικών ότι «λύσεις δεν υπάρχουν γιατί
τετραγωνική ρίζα αρνητικού αριθµού δεν υφίσταται».
Και η x2 + 4x + 6 = 0, τις οποίας οι δύο ρίζες είναι η «-2+ √(-2)» και η «-2- √(2)», «δεν έχει ρίζες» διότι √(-2) δεν υφίσταται.
Και ενώ όλα αυτά τα έβρισκε λογικά, µπήκε εκείνη την ηµέρα στην τάξη ο
καθηγητής των µαθηµατικών τους µίλησε για φανταστικούς και για µιγαδικούς
αριθµούς και τους έµαθε να λένε ότι οι δύο λύσεις της x2 + 4x + 6 = 0 είναι η
«– 2+2i» και η «– 2+2i».
Μερικά χρόνια αργότερα φοιτητής πια του φυσικού στο Πανεπιστήµιο της
Αθήνας είχε µια ενδιαφέρουσα συνάντηση µε την τριγωνοµετρική µορφή κάθε
µιγαδικου αριθµού την z = ρ(συνx + iηµx ) και µε το θεώρηµα του Abraham
de Moivre
(συνx + iηµx)n = συνnx + iηµnx κaθώς και µε τη σχέση που τη συνόδευε το
ix
όνοµα Euler, την e = συνx + iηµx
Βέβαια η παρουσία των παράξενων αυτών αριθµών αυτών αριθµών έγινε
στοιχείο απαραίτητο για την περιγραφή της συµπεριφοράς ορισµένων
ηλεκτρικών κυκλωµάτων και πάνω απ’ όλα για τη συγκρότηση της εξίσωσης
Schröndinger, τότε που κατάλαβε ότι η τιµή της κυµατοσυνάρτησης Ψ ήταν
ένας µιγαδικός αριθµός.
Ο γιωτ έκανε µια πρώιµη εµφάνιση στη σκηνή της Ιστορίας των Μαθηµατικών,
τον 16ο αιώνα κατά την εποχή που οι Ιταλοί µαθηµατικοί προσπαθούν να
βρουν τρόπους για τη λύση τριτοβάθµιων εξισώσεων όπως η x3 + x = 2.
Το 1572 ο Rafaello Bombelli, ο τελευταίος µεγάλος µαθηµατικός της
Bologna, παρουσίασε το βιβλίο του Algebra, στο οποίο µελετώντας τις
τετραγωνικές ρίζες διάφορων αριθµών σκόνταψε σε ένα αναπάντητο ερώτηµα:
«Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του αρνητικού αριθµού -1» ; Η λύση γι αυτόν
ήταν να «δηµιουργήσει» έναν καινούριο αριθµό και θα είναι εξ ορισµού η
απάντηση στο ερώτηµα «ποια είναι η τετραγωνική ρίζα της αρνητικής
µονάδας;».
Βέβαια θα µπορούσε κανείς να αντιτάξει ότι «τέτοιου είδους αριθµού δεν
κυκλοφορεί στις γειτονιές της Πραγµατικότητας» αλλά η πρόταση έθετε επί
τάπητος τα ερωτήµατα «τι είναι αριθµός;» και «τι είναι

Πραγµατικότητα;».
Εξάλλου µία ανάλογη απάντηση σε διαφορετικό βέβαια ερώτηµα είχε δοθεί
από τους Ινδούς µαθηµατικούς πριν από αρκετούς αιώνες. Ήταν τότε που η
ανάγκη για µία απάντηση στο ερώτηµα «µε τι ισούται η διαφορά 1-2 ; » είχε

οδηγήσει στην επινόηση των αρνητικών αριθµών . Μήπως οι αρνητικοί
αριθµοί κυκλοφορούν στις λεωφόρους της Πραγµατικότητας;
Στη συγκεκριµένη περίπτωση της τετραγωνικής ρίζας του «-1 » µία
σηµασιακή διεύρυνση της έννοιας ΑΡΙΘΜΟΣ θα µπορούσε να είναι τέτοια
ώστε να χωρέσει και το καινούριο πλάσµα της ανθρώπινης αφαιρετικής
σκέψης. Και αυτό συνέβη. Ο Bombelli «έσπρωξε» στο παλκοσένικο της
ιστορίας των Μαθηµατικών αριθµούς όπως ο R[Om. 9] -στον οποίο το R
παριστάνει την τετραγωνική ρίζα και το m το πρόσηµο «µείον» και τον οποίο
θα συµβολίζαµε σήµερα µε √(0-9) - .
Ο αλλόκοτος αυτός αριθµός, γέννηµα θρέµµα της Ευρώπης, που
χαρακτηρίστηκε από τον Descartes «imaginaire» – στην ελληνική
γλώσσα «φανταστικός»- έκανε την εµφάνισή του χωρίς να συµβολίζεται µε
κάποιο γενικώς αποδεκτό σύµβολο. Εκατό περίπου χρόνια µετά τους Ιταλούς,
προς το τέλος δηλαδή του 17ου αιώνα, ο Leibniz θα περιγράψει εύστοχα την
παράξενη φύση του:

«ο φανταστικός αριθµός είναι µία λεπτή επινόηση του ανθρώπινου
πνεύµατος ένα αµφίβιο σχεδόν ον ανάµεσα στο ον και στο µη ον».
Ο φανταστικός αριθµός γεννήθηκε λοιπόν τον 16ο αιώνα και απέκτησε τον
δικό του «παγκόσµιο» συµβολισµό µε το γράµµα

i τον 18ο αιώνα ύστερα από

πρόταση του Euler.
i2=-1 i3=-i i4=1 i5=-i
i6=-1.
Από κει και πέρα ο «i» απετέλεσε τη λεγόµενη φανταστική µονάδα από την
οποία µπορούµε να δηµιουργήσουµε φανταστικά κλάσµατα όπως το 3i/4,
αριθµούς όπως ο «- 5i» ο οποίος δεν είναι ούτε µικρότερος ούτε µεγαλύτερος
από το µηδέν -διότι η σύγκρισή του µε το µηδέν δεν έχει νόηµα- αλλά και
άρρητα πολλαπλάσια της φανταστικής µονάδας όπως ο «- √13i».
Η εισαγωγή των φανταστικών αριθµών ανάγκασε τους µαθηµατικούς να
δηµιουργήσουν την έννοια «πραγµατικός αριθµός» και να χαρακτηρίζουν
όλους τους άλλους αριθµούς ως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ.
Το άθροισµα ενός φανταστικού και ενός πραγµατικού αριθµού, όπως λόγου
χάρη ο 7+ 2i, συνιστά τον λεγόµενο ΜΙΓΑΔΙΚΟ αριθµό ο οποίος
συµβολίζεται µε το λατινικό γράµµα z.
Το πρόβληµα βέβαια που δηµιουργήθηκε είναι ότι όλοι αυτοί οι φανταστικοί
και οι µιγαδικοί αριθµοί δεν έχουν θέση στην ευθεία των πραγµατικών
αριθµών. Οι µαθηµατικοί όµως ξεπέρασαν και αυτή τη δυσκολία
δηµιουργώντας, την ευθεία των φανταστικών αριθµών κάθετη στην ευθεία των
πραγµατικών αριθµών και από τότε, ενώ οι πραγµατικοί εξακολουθούν να
κυκλοφορούν στη δική τους ευθεία, οι φανταστικοί «ζουν» πάνω στην άλλη.
Όσο για τους µιγαδικούς, αυτοί ζουν στο επίπεδο των δύο αυτών ευθειών.
Στο µεταξύ, πριν δηλαδή και από την παρέµβαση του Euler, είχε προταθεί τόσο η
τριγωνοµετρική αναπαράστασή κάθε µιγαδικού αριθµού
z = ρ( συνx + iηµx) όσο και το λεγόµενο θεώρηµα de Moivre σύµφωνα µε το
οποίο « αν z = ρ( συνx + iηµx) τότε zn = ρn(συνnx + iηµnx)» στοιχεία τα
οποία χρησιµοποίησε ο Euler για τη σύνδεσή του µε τον αριθµό e.

η συγκατοίκηση
ix

e = συνx + iηµx

Εάν στην εξίσωση του Euler
βάλουµε x = π θα προκύψει η σηµαντικότερη - κατά τον Feynmanσχέση των µαθηµατικών

iπ

e +1=0
Ο Benjamin Peirce σε µία του διάλεξη, αναφερόµενος στην απίστευτη
αυτή ισότητα είχε πει :

“Gentlemen, that is surely true, it is absolutely paradoxical;
we cannot understand it, and we don't know what it means.
But we have proved it, and therefore we know it must be
the truth."
Κύριοι, είναι σίγουρα αληθής, είναι απολύτως παράδοξη. Δεν
µπορούµε να την κατανοήσουµε και δεν ξέρουµε τι σηµαίνει. Αλλά
την έχουµε αποδείξει και γι αυτό ξέρουµε ότι είναι αληθής
Ο Richard Feynman τη θεωρούσε την πιο σηµαντική φόρµουλα των
µαθηµατικών δεδοµένου ότι σ΄ αυτήν συγκατοικούν οι πέντε
σηµαντικότεροι αριθµοί των µαθηµατικών, ο 1, ο «0», ο

π, ο e και ο

i.

ii = πραγµατικός ;

Εάν στην εξίσωση του Euler eix = cosx + isinx βάλουµε x = π/2 θα
προκύψει
eiπ/2 = cosπ/2+ isinπ/2.
eiπ/2 = i

Αν υψώσουµε και τα δύο µέλη στη δύναµη i προκύπτει
π/2

= ii

ii =e-π/2 = 0,2078795763

e-

