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 Το πεσού είναι ένα µέτρο της πυκνότητας της µπύρας ή του ψωµιού, αφού 
έχουν ήδη παρασκευαστεί. Δεν είναι ένα µέτρο της ποιότητας του κριθαριού, 
του σιταριού, του wedyet flour (αλευριού), emmer, κ.λ.π που έχουν 
χρησιµοποιηθεί για να φτιάξουν την µπύρα ή το ψωµί, παρόλο που φυσικά 
όλα αυτά τα είδη µπορούν να ποικίλουν σε ποιότητα και πυκνότητα.  
Το πεσού της µπύρας ή του ψωµιού καθορίζεται από τους Αιγυπτίους έτσι:  
 Εάν ένα χεκάτ σπυριών σιταριού  ( 4,75 λίτρα) χρησιµοποιηθεί για να 
παράξει µόνο ένα καρβέλι ψωµί ή µια κούπα µπύρα, τότε το πεσού και των 
δυο είναι 1. Οµοίως  εάν ένα χεκάτ σπυριών σιταριού  χρησιµοποιηθεί για να 
παράξει δύο καρβέλια ψωµί ή δύο κούπες µπύρα, τότε το πεσού και των δυο 
είναι 2, κ.ο.κ. Έτσι όσο µεγαλύτερο είναι το πεσού τόσο πιο αραιή θα είναι η 
µπύρα ή το ψωµί  και πιθανότατα τόσο µικρότερο το καρβέλι.  
    Η σχέση µεταξύ της ποσότητας του καρβελιού που χρησιµοποιήθηκε και 
του πεσού της µπύρας ή του ψωµιού που παράχθηκε έχει ως εξής:  
   

  
 (αριθµός καρβελιών ή ποτηριών προς αριθµό των χεκάτ σπυριών 
σιταριού = πεσού µπύρας ή ψωµιού)  
 
Γενικά µιλώντας όταν οι Αιγύπτιοι έφτιαχναν µπύρα και ψωµί, 
χρησιµοποιούσαν πιο πολλά σπυριά σιταριού για την µπύρα τους παρά για το 
ψωµί, ή θα µπορούσαµε να πούµε, πως η ίδια ποσότητα σιταριού θα 
παρήγαγε πιο πολλά καρβέλια από ποτήρια µπυρών τα οποία συνεπώς ήταν 
σχετικά πιο πυκνά.  
  Στα 20 προβλήµατα πεσού των πάπυρων Ριντ και Μόσχας (10 στον καθένα) 
οι τιµές των πεσού της µπύρας βρίσκονται ανάµεσα στο 1 και στο 4 ενώ για 
τα καρβέλια ψωµιού τα πεσού ποικίλουν από το 5 έως και το 45.  
   Το πρώτο από τα 10 προβλήµατα πεσού του πάπυρου Ριντ είναι το 
πρόβληµα 69:  
 

 
(3,5 χεκάτ σιταριού γίνονται 80 καρβέλια. Βρες την ποσότητα του 

σιταριού σε κάθε καρβέλι και το πεσού)  
 
Αφού υπάρχουν 320 ρο σε κάθε χεκάτ, ο γραφέας βρήκε πρώτα το 

νούµερο των ρο σε 3  χεκάτ. (320 · 3 ) 
 
 



  
Μετά διαίρεσε τα 1120 ρο µε τα 80 καρβέλια και έγραψε:  
 
Πρόσθεσε µε το 80  µέχρι να βρεις 1120. [δηλαδή 1120:80]   

 
Η απάντηση είναι 14 ρο σε κάθε καρβέλι ή  του χεκάτ και 4 ρο.  
 
Για να βρει το πεσού του κάθε καρβελιού το µόνο που χρειαζόταν ήταν να 
διαιρέσει το 80 µε το   3  και έγραψε:  
 
Πρόσθεσε µε το 3  µέχρι να βρεις 80  
 

 
 
[Πως βρίσκει το ότι το  είναι 2 : Κάθε αριθµός της αριστερής στήλης 
αναφέρεται σε κάποιο πολλαπλάσιο ή υποδιαίρεση του  αριθµού που είναι 
πάνω δεξιά από αυτόν. Για παράδειγµα το 10 αναφέρεται στο 10πλάσιο  



του 3  που είναι 35, το 20 αναφέρεται στο διπλάσιο του 35, δηλαδή 70 και το 
2 αναφέρεται στο 1/10 του 70, που είναι 7. Εποµένως το  (τα 2/3) (που είναι 
το 1/3 του 2) αναφέρεται στο 1/3 του 7 που είναι 2 ]  
 [ Για το : Οµοίως σκεπτόµενοι, το  αναφέρεται στο 1/14 του  γιατί  
 (2 + 1/3): 14 = 1/6.]  
[ Αλλά πως σκέφτηκαν να πάρουν το ;  
Μέχρι στιγµής έχουν βρει 79 και , οπότε αποµένουν  µέχρι το 80. Αλλά 
ξέρουν ότι  =  . Έτσι θέλουν να βρουν το  και το  του 3 .  
Οπότε σκέφτεται: τι σχέση έχει το  µε το 2  που βρίσκεται πάνω δεξιά; Το 

 είναι το 1/2 του  και το 1/12 του 2. Αλλά 2 + 12 = 14. Εποµένως 2/3 δια 14 
κάνει 21.] 
 
Τα προβλήµατα 70 και 71 είναι σαν το πρόβληµα 69 αλλά τα επόµενα 7 
(προβλήµατα 72 – 78) διαπραγµατεύονται µε ανταλλαγές καρβελιών και 
µπύρας.  
 
Το πρόβληµα 73 είναι: 
100 καρβέλια πεσού 10 ανταλλάσσονται µε καρβέλια πεσού 15. Πόσα τέτοια 
καρβέλια θα είναι;  
 
Ο γραφέας έγραψε: υπολόγισε την ποσότητα αλευριού στα 100 καρβέλια: 
100:10 = 10 χεκάτ. Άρα ο αριθµός καρβελιών πεσού 15 από τα χεκάτ είναι 15 
φορές 10 δηλαδή 150. Αυτό είναι το νούµερο των καρβελιών για την 
ανταλλαγή.   
 

 
 
το πρόβληµα 74 : 1000 καρβέλια πεσού 5 ανταλλάσσονται ως εξής: τα µισά 
µε καρβέλια πεσού 10 και τα άλλα  µισά µε καρβέλια  πεσού 20. Πόσα 
καρβέλια από το καθένα θα είναι; 
 
Το πρόβληµα 76: 1000 καρβέλια πεσού 10 θα ανταλλαχθούν µε καρβέλια 
πεσού 20 και το ίδιο νούµερο καρβελιών µε πεσού 30. Πόσα από κάθε είδος 
θα είναι;  
 
Λύση προβλήµατος 74:  
Τα 1000 καρβέλια πεσού 5 έχουν 200 χεκάτ. Και το µισό του 200 είναι 100. 
100 επί 10 = 1000 καρβέλια πεσού 10.  
100 επί 20 = 2000 καρβέλια πεσού 20. Αυτή είναι η απάντηση. 
 
Λύση προβλήµατος 76 
Για καρβέλια πεσού 20, 1/20 του χεκάτ παράγει ένα καρβέλι.  
Για καρβέλια πεσού 30, 1/30 του χεκάτ παράγει ένα καρβέλι. 



1/20 + 1/30 = 1/12 χεκάτ που φτιάχνει 2 καρβέλια ένα από κάθε είδος. Οπότε 
ένα χεκάτ θα φτιάχνει δώδεκα καρβέλια κάθε είδους. 
Η ποσότητα του αλευριού στα 1000 καρβέλια πεσού 10 είναι 100 χεκάτ.   
100 επί 12 ίσον 1200 καρβέλια κάθε είδους που θα ανταλλαχθούν.  
 
Με σκοπό να καταλάβουµε το πρόβληµα θα το ξανακάνουµε µε µοντέρνους 
όρους χρησιµοποιώντας την  
 
Καταρχήν 1000 καρβέλια πεσού 10 έχουν 100 χεκάτ αλεύρι. 
     Και 1 χεκάτ αλεύρι παράγει 20 καρβέλια πεσού 20 και 
         1 χεκάτ αλεύρι παράγει 30 καρβέλια πεσού 30 

Μετά: 3 χεκάτ αλεύρι παράγουν 60 καρβέλια πεσού 20 και 2 χεκάτ 
αλεύρι παράγουν 60 καρβέλια πεσού 30. Εποµένως 5 χεκάτ αλεύρι παράγουν 
60 καρβέλια κάθε είδους και έτσι 100 χεκάτ αλεύρι παράγουν 60 φορές 20 
καρβέλια κάθε είδους και το αποτέλεσµα είναι 1200 καρβέλια κάθε είδους.  
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