ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΔΟΜΗ: [Αυτό που θέλω να δούµε είναι πρώτα να καταλάβουµε πως σκέφτονταν οι
Αιγύπτιοι (σε σχέση µε την αριθµητική) και µετά να συνειδητοποιήσουµε πόσους
(και ποιους) αγώνες χρειάστηκε η ανθρωπότητα για να φτάσει σε ένα ποιο απλό
αριθµητικό σύστηµα. Η αναζήτηση µου εστιάζεται στην έννοια της διαίρεσης και του
κλάσµατος. Έχω παραλείψει αρκετά από το βιβλίο και τα αιγυπτιακά µαθηµατικά
αλλά στις σηµειώσεις υπάρχουν αρκετά περισσότερα] [ Αναζήτησα την εξελικτική
πορεία της έννοιας του κλάσµατος µέσα στον χρόνο. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο
γιατί πρέπει να µπεις στο πνεύµα της κάθε εποχής.] [Ξέρω ότι πολλοί µαθηµατικοί
ίσως είναι αντίθετοι µε αυτό το «ψείρισµα» των µαθηµατικών. Τους ενδιαφέρει
κυρίως η παραγωγή µαθηµατικών και όχι η αναζήτηση του πλαισίου ανακάλυψης
τους. Ωστόσο για την διδακτική των µαθηµατικών όλο και περισσότεροι ερευνητές
θεωρούν ότι (Π. Σπύρου, Επιστηµολογίες για την διδακτική των µαθηµατικών,
Αθήνα 2009)«η γνώση του πλαισίου της ιστορικής γένεσης και ανάπτυξης των
επιστηµονικών εννοιών (ιστορική επιστηµονολογία ) και της ιδέας των ιστορικών
µετατοπίσεων των θεωριών ή ακόµα το πλαίσιο µιας κοινωνιολογίας της γνώσης,
µπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αυξήσει την ωριµότητά του και τις
ευαισθησίες του ώστε να σταθεί µε ένα αναστοχαστικό και µεταγνωστικό βλέµµα
προς την καθηµερινή του προσπάθεια». Τα µαθηµατικά για τους µαθηµατικούς και
κυρίως για τους µαθητές στο σχολείο, ξεκινάνε από δοσµένους ορισµούς. Ωστόσο η
µελέτη ενός λογοτεχνικού βιβλίου νοµίζω µπορεί πολύ εύκολα να απελευθερώσει
«φιλοσοφικές» αναζητήσεις στους µαθητές µας αλλά και σε εµάς του τύπου: «πως
έγιναν τα πράγµατα και γιατί έγιναν έτσι;» Αυτές οι αναζητήσεις, που µπορούν να
µας φέρουν πολύ πιο κοντά στο τι είναι τα µαθηµατικά και στην αξία τους και την
οµορφιά τους, είναι νοµίζω ένα σηµαντικό (από τα πολλά) οφέλη που µπορούµε να
πάρουµε, εµείς και οι µαθητές µας, από την συµµετοχή µας σε µια σχολική λέσχη
ανάγνωσης µαθηµατικής λογοτεχνίας.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ :
(Το παρακάτω είναι από το βιβλίο του Gillings σελίδα 16 σε µια πρόχειρη
µετάφραση. Αλλάζω λίγο την σειρά παρουσίασης.)
Ας κάνουµε µε τον Αιγυπτιακό τρόπο τον πολλαπλασιασµό 8 επί 7.

Όταν ο αιγύπτιος γραφέας έπρεπε να πολλαπλασιάσει δύο αριθµούς, αποφάσιζε
αρχικά όποιος θα ήταν ο πολλαπλασιαστέος, κατόπιν θα πολλαπλασίαζε
επανειληµµένα αυτόν µε 2, προσθέτοντας τους ενδιάµεσους πολλαπλασιαστές έως
ότου έδιναν άθροισµα τον αρχικό πολλαπλασιαστή. Παραδείγµατος χάριν, για να
πολλαπλασιάσει 8 επί 7, υπέθετε ως πολλαπλασιαστέο το 8, και τον διπλασίαζε
συνεχώς σταµατώντας ένα βήµα πριν πάρει αριθµό (στην αριστερή στήλη)
µεγαλύτερο από τον πολλαπλασιαστή 7. Κατόπιν παρατηρούσε ότι 1 + 2 + 4 = 7.
Έτσι τσεκάριζε αυτούς τους πολλαπλασιαστές που έδιναν άθροισµα 7 και πρόσθετε
τα γινόµενά τους µε το 8.
Πολλοί κατά καιρούς έχουν εκφραστεί υποτιµητικά για τον Αιγυπτιακό
πολλαπλασιασµό.
Αν ο Αιγυπτιακός πολλαπλασιασµός ήταν τόσο κακότεχνος και δύσκολος, τότε πως
γίνεται αυτές οι ίδιες τεχνικές να παραµένουν σε χρήση στην περίοδο των Κοπτών,
των Ελλήνων, ακόµα και την περίοδο των Βυζαντινών και για περισσότερα από 1000
χρόνια µετά; Κανένα έθνος για περισσότερα από 1000 χρόνια [ή 3000;] δεν κατάφερε
να βελτιώσει την Αιγυπτιακή µέθοδο και τον συµβολισµό. Η αλήθεια είναι ότι, παρά
τον συµβολισµό τους, οι Αιγύπτιοι ήταν ειδήµονες στο να λύνουν αριθµητικά
προβλήµατα και ήταν πολύ ικανοί στο να επινοούν έξυπνες µεθόδους για να επιλύουν
αλγεβρικά και γεωµετρικά προβλήµατα τόσο καλά που οι διάδοχοι τους παρέµειναν
ικανοποιηµένοι µε αυτό που παρέλαβαν. Πόσο µακριά έχουµε προχωρήσει στον
πολλαπλασιασµό από την εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων, ή ακόµα και από τους
ελληνικούς και ρωµαϊκούς χρόνους; Ποιοι λόγοι συντρέχουν ώστε να είµαστε τόσο
κριτικοί απέναντι στον Αιγυπτιακό πολλαπλασιασµό στον οποίο το µόνο απαραίτητο
ήταν να χρησιµοποιούν τον πίνακα διπλασιασµού;
Στις αγγλόφωνες χώρες, τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 16ου αιώνα δεν ήταν µέρος
της εκπαίδευσής τους να µαθαίνουν τον γνωστό µας σήµερα πίνακα του
πολλαπλασιασµού.

Ο Samuel Pepys, ο διάσηµος χρονικογράφος, που εκπαιδεύτηκε στο σχολείο ST Paul
και στο Magdalen College, στο Πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ, «ένα ικανό άτοµο των
επιχειρήσεων» ήταν γραµµατέας στο βρετανικό ναυαρχείο, και σε εκείνη την θέση
πρέπει σίγουρα να ήξερε από υπολογισµούς. Αλλά σηµειώστε αυτήν την εισαγωγή:

July 4. 1662.... Up by 5 o'clock.... Comes M. Cooper of whom I intend to
learn mathematiques, and do, being with him to-day. Αφού ασχολούµουν µαζί
του για µια ώρα στην αριθµητική, έκανα την πρώτη µου απόπειρα να
µάθω τον πίνακα πολλαπλασιασµού.
Αν ένας πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου του Κέιµπριτζ ξεκίναγε στα τριάντα του να
µάθη προπαίδεια, τι να υποθέσουµε για έναν µέσο µαθητή της εποχής εκείνης;

Το 1542 η Welshman Robert Recorde δηµοσίευσε το βιβλίο «The Grounde of
Artes. Teachyng the Worke and Practice of Arithmetike” στο οποίο δείχνει πως
να πολλαπλασιάζεις δύο αριθµούς ανάµεσα στο 5 και στο 10.
MULTIPLY 8 BY 7

First set your digits one over the other.

Then from the uppermost downwards, and from the
nethermost upwards, draw straight lines, so that they make
a St. Andrew's cross.
Then look how many each of them lacketh of 10 (διαφέρει
από το 10), and write that against each of them at the end of
the line, and that is called the difference.
I multiply the two differences, saying, " two times three
make six," that must I ever set down under the differences.
(Δηλαδή το 6 προκύπτει από το γινόµενο των διαφορών των
δύο αριθµών από το 10)

Take from the other digit, (not from his own), as the lines of
the cross warn me, and that that is left, must I write under the
digits. If I take 2 from 7, or 3 from 8, (which I will, for all is
lyke), and there remaineth 5, and then there appeaieth the
multiplication of 8 times 7 to be 56. A chylde can do it.
(Δηλαδή το 5 προκύπτει από την αφαίρεση 8 – 3 ή 7 – 2)

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 32
Το πρόβληµα 32 στον πάπυρο τού Ριντ δείχνει ποια ακριβώς διαδικασία
ακολουθούσαν οι Αιγύπτιοι προκειµένου να υπολογίσουν το γινόµενο 12 χ 12.
Προχωρούσαν (διαβάζουµε από τα δεξιά προς τα αριστερά) έτσι:

[εδώ φαίνεται καθαρά πόσο βόλευε ο διπλασιασµός στον δικό τους
συµβολισµό…Άρα το σύστηµα συµβολισµού καθορίζει και τους τρόπους;]
Το σύµβολο
, στην τελευταία σειρά των υπολογισµών πού γίνηκαν µε τα
ιερογλυφικά, παριστάνει ένα ρολό από πάπυρο και σηµαίνει: "Το συµπέρασµα είναι
τούτο".
Μπορεί να γεννηθεί το ερώτηµα: Μ' αύτη τη µέθοδο διπλασιασµού και
πρόσθεσης µπορούµε πάντοτε να εκτελέσουµε οποιοδήποτε πολλαπλασιασµό; Ναι,
αν πάντοτε µπορούµε να γράψουµε τον πολλαπλασιαστή ως άθροισµα δυνάµεων του 2.
Κι αυτό είναι πάντοτε δυνατό; Ή απάντηση είναι: Ναι! Ένα παράδειγµα θα µάς το
διασαφηνίσει. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να πολλαπλασιάσουµε το 237 µε το 18,
παίρνοντας για πολλαπλασιαστή το 237. Θα πρέπει λοιπόν να µπορούµε να γράψουµε
τον αριθµό αυτό ως άθροισµα δυνάµεων τού 2. Οι εννέα πρώτες δυνάµεις τού 2 είναι:

Τώρα, ας γράψουµε τον αριθµό 237 ως άθροισµα δυνάµεων του 2:

Και ο οποιοσδήποτε άλλος πολλαπλασιαστής µπορεί να γραφτεί µε όµοιο τρόπο
ως άθροισµα δυνάµεων του 2. [!] [Δηλαδή µπορεί να γραφτεί στο δυαδικό
σύστηµα]
Προχωρούµε τώρα στον πολλαπλασιασµό των αριθµών 237 και 18. Έχουµε

Η διάταξη πού ταιριάζει στους υπολογισµούς των Αιγυπτίων είναι:

Χωρισµός 6 ψωµιών σε 10 ανθρώπους
•

Γιατί µόνο κλασµατικές µονάδες;

•

Η δραστηριότητα αυτή αντιστοιχεί στο πρόβληµα 3 του πάπυρου Ριντ που στο
βιβλίο περιγράφεται στις σελίδες 94 – 95

•

Για τους υπολογισµούς του Αχµές να κάνουµε την διαίρεση: Λογάριασε µε το
10 µέχρι να βρεις 6)

•

Στο ποια λύση είναι καλύτερη: Από σύγχρονης µαθηµατικής απόψεως η λύση
της νοικοκυράς είναι καλύτερη (η νοικοκυρά µπορεί να φτάσει και στην ιδέα
ότι ο καθένας θα πάρει τα 6/10 ψωµιού). Η λύση που δίνει είναι πιο γενική.
Του Αχµές είναι καλύτερη από πρακτική άποψη (λιγότεροι και πιο εύκολοι

χωρισµοί ή ακόµα και από την άποψη ότι το ψωµί διατηρείται καλύτερα). Ο
Αχµές πρώτα τα χωρίζει στην µεγαλύτερη µονάδα που µπορεί και µετά
συνεχίζει. (Η λογική του είναι µακριά από το 6/10)
Λογάριασε από το 10 µέχρι να φτάσεις στο 6
1

10

/

5

/

1

(µου λείπουν ακόµα 1)

Άρα 6:10 =
[Στο βιβλίο «Αχµές» οι διαιρέσεις εκφράζονται λεκτικά]
•

Ο Φιµπονάτσι: Αν το αφήσουµε 6/10 νοµίζω µπορούµε να πάµε µόνο µε την
7η κατηγορία (Συλβέστερ). Αν το γράψουµε σαν το ισοδύναµο 3/5 τότε
είµαστε στην 3η κατηγορία:

•

Ο Συλβέστερ: Διαίρεσε το 10 µε το 6. Το πηλίκο είναι ανάµεσα στο 1 και στο
2. Άρα 1 < 10/6 < 2 και συνεπώς 1/2 < 6/10 < 1. Δηλαδή η µεγαλύτερη
κλασµατική µονάδα που είναι µικρότερη από το 6/10 είναι το 1/2. Αφαιρείς το
6/10 µε το 1/2: 6/10 – 1/2 = 1/10. Άρα 6/10 = 1/2 + 1/10.
- Για τις κλασµατικές µονάδες των Αιγυπτίων (θεωρία):
(Δες και αρχείο Συλβέστερ Β] )
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Το πρόβληµα 34 του πάπυρου Ριντ σε ακριβή µετάφραση από το πρωτότυπο
(παρµένο (εν µέρει) από το βιβλίο του Cajori “A history of mathematical notations”
σελ.14 – 16.
«Μιας ποσότητας το µισό της και το τέταρτό της και το ολόκληρό της µας δίνουν 10.
Ποια είναι η ποσότητα;»
Στην παρακάτω µετάφραση διαβάζουµε από τα αριστερά προς τα δεξιά (αντίθετα
από το πρωτότυπο κείµενο).

[Εικόνα 7: µια αλγεβρική εξίσωση και η λύση της στον πάπυρο Αχµές του 1700 π.Χ
ή σύµφωνα µε νέες θεωρήσεις, το 1550 π.Χ]
Μετάφραση:
Νούµερο 34: Μια ποσότητα το και το δίνουν 10.
/ 1
1
2
3
[µέχρι το
/ 4
7
/
[Τις τρεις παρακάτω σειρές στο πρωτότυπο τις γράφει δίπλα]

/

1

Μαζί η ποσότητα είναι 5
Αρχή της απόδειξης
/

1

5

/

2

/

1

Μαζί 9
8

4

µένει
4

2

2

1

Το
Το

δίνει 14.
δίνει 7.

Μαζί 21.

ΑΝΑΛΥΣΗ (Δική µας)
Νούµερο 34: Μια ποσότητα το
/ 1
1

δίνουν 10.
Πρόσθεσε αρχίζοντας µε το ένα και µισό
και τέταρτο µέρος µέχρι να βρεις 10.
Το διπλάσιο
2
3
/ 4
7
Μέχρι τώρα έχουµε άθροισµα (στην
δεξιά στήλη) 8
. Μέχρι το 10
θέλουµε ακόµα 1 . Θα κινηθούµε ως
εξής: θα βρούµε πρώτα το µετά το
και τελικά το 1.
Από την προηγούµενη γραµµή έχουµε
/
ότι το 4πλάσιο του 1
είναι 7.
Άρα πρέπει να βρούµε τι σχέση έχει το
[Αφού στο 4 αντιστοιχεί στο 7 άρα το
µε το 7 για να βρούµε τι θα γράψουµε
αντιστοιχεί στο ]
στην αριστερή στήλη. Κάνουµε 7 δια
(δηλαδή βρίσκουµε µε ποιόν αριθµό
πρέπει να πολλαπλασιάσουµε το για
να βρούµε 7) και βρίσκουµε 28. Για
αυτό κάνουµε 4 : 28 = .
[Τις τρεις παρακάτω σειρές στο πρωτότυπο τις γράφει δίπλα]

/

1

Μαζί η ποσότητα είναι 5

και το

Διπλασιάζει και τις δύο στήλες για να
προκύψει το [πίνακας 2/η]
Διπλασιάζει πάλι για να προκύψει το 1.
Προσθέτει ότι σηµείωσε στην
αριστερή στήλη και βρίσκει την
ποσότητα που ψάχνει (το άθροισµα
των αντίστοιχων αριθµών στην δεξιά
στήλη είναι 10)

Αρχή της απόδειξης

/

1

Η ποσότητα και το µισό της και το

5

τέταρτό της θα δείξουµε ότι κάνει 10
/
/

2
1

Μαζί 9

µένει

8

4

4

2

2

1

[Άρα η απάντηση είναι 5

Το

δίνει 14.

Το

δίνει 7. Μαζί 21.

Δηλαδή προσθέτει τους
ακεραίους (5, 2, 1) της
δεξιάς στήλης και τα
κλάσµατα και (που
κάνει 1) και και (που
κάνει ) και το (που
µένει µόνο του µαζί µε
το ). Μένει
µέχρι το
10.
Προσθέτει τα υπόλοιπα
κλάσµατα
χρησιµοποιώντας
κόκκινους αριθµούς (εδώ
τους σηµειώνουµε µε
παχιά γράµµατα)
Θεωρεί σαν νέα µονάδα το
της παλιάς. Οπότε το
είναι 8 νέες µονάδες ,
το
είναι 4 νέες µονάδες
κ.λ.π Δηλαδή είναι σαν να
τρέπουµε τα κλάσµατα σε
οµώνυµα. Οι κόκκινοι
αριθµοί µαζί κάνουν 21
(δηλαδή 21 νέες µονάδες
δηλαδή 21 φορές το
).
Αλλά και το
κάνει 14
και 7 νέες µονάδες δηλαδή
και αυτό κάνει 21 νέες
µονάδες. Οπότε το
βρήκαµε σωστά.

]

Παρατηρήσεις από το βιβλίο του Gillings [Για την χρήση µοναδιαίων
κλασµάτων]

Όταν ο αιγύπτιος γραφέας έπρεπε να κάνει υπολογισµούς µε κλάσµατα αντιµετώπιζε
πολλές δυσκολίες που προέκυπταν από τους περιορισµούς των συµβόλων που
χρησιµοποιούσε. Η µέθοδος που χρησιµοποιούσε για να γράφει αριθµούς δεν του
επέτρεπε να απλά κλάσµατα όπως 3/5 ή 5/9 επειδή όλα τα κλάσµατα έπρεπε να
έχουν την µονάδα για τον αριθµητή (µε εξαίρεση το 2/3 που είχε ειδικό σύµβολο).
Κι αυτό γιατί έπρεπε να βάζει το ιερογλυφικό σύµβολο «ανοιχτό στόµα» πάνω από
οποιονδήποτε ακέραιο για να υποδηλώνει ότι είναι παρανοµαστής. Στην ιερατική
γραφή έβαζε µια τελεία πάνω από τον αριθµό.
[Άλλες ερµηνείες για την χρήση αποκλειστικά κλασµατικών µονάδων:
- http://www.mathpages.com/HOME/kmath340/kmath340.htm
Ο Darrah Chavey παρατηρεί ότι ο συµβολισµός των αιγυπτίων για τα κλάσµατα
υπονοεί ένα σύµβολο µε µία µεταβλητή (τον παρανοµαστή).
Και αυτό δεν προσαρµόζει εύκολα τις δύο µεταβλητές που απαιτούνται για να
εκφράσουν την αναλογία ενός αυθαίρετου αριθµητή και ενός παρονοµαστή. Θα ήταν
απαραίτητο να επινοηθεί ένας απολύτως νέος συµβολισµός. Και επιπλέον αυτού του
γεγονότος µπορεί να ήταν δύσκολο για αυτούς να φανταστούν µια ενιαία ποσότητα
µε δύο µεταβλητά και ανεξάρτητα στοιχεία. Μπορούσαν να προσθέσουν κλασµατικές
µονάδες αλλά δεν θα µπορούσαν εννοιολογικά να τα συνθέσουν εννοιολογικά σε µια
νέα οντότητα. Αντίθετα αναζητούσαν απλές «ακέραιες» («whole») κλασµατικές
ποσότητες. Ακριβώς όπως οι «whole» φυσικοί αριθµοί είναι της µορφής ν/1,
ήταν φυσικό να φανταστούν ότι οι «whole» κλασµατικοί αριθµοί είναι της
µορφής 1/ν. ]
[Δική µου παρατήρηση: Θα δούµε όµως αργότερα όταν θα µιλήσουµε για τον
Φιµπονάτσι ότι παρότι έχει πια καθιερωθεί η έννοια του κλάσµατος, δεν έχουν
εγκαταλειφθεί οι κλασµατικές µονάδες. ]
¨Όλα τα άλλα κλάσµατα τα έγραφε σαν αθροίσµατα κλασµατικών µονάδων. Για
παράδειγµα, αντί για το 3/4 έγραφε: 1/2 + 1/4.
Σε µας σήµερα αυτό φαίνεται άχρηστο και περίπλοκο, αλλά θα δούµε ότι οι αιγύπτιοι
γραφείς κατασκεύασαν µέσα και κανόνες που περιόριζαν τις δυσκολίες.
Στον πολλαπλασιασµό και την διαίρεση µε κλάσµατα, οι γραφείς χρησιµοποιούσαν
την ίδια εκκίνηση όπως έκαναν µε τους ακέραιους, αλλά έπρεπε να χρησιµοποιούν
διάφορες τεχνικές για τα διάφορα προβλήµατα που προέκυπταν.

[για σχόλια πάνω στην αξία των κλασµατικών µονάδων δες και Fowler]
[Ο Van Der Waerden (δες και το σχετικό αρχείο σελ. 8 – 9) λέει σχετικά:
… …Στο σηµείο αυτό (σχετικά µε τον διπλασιασµό του

) ο αναγνώστης µπορεί

να ρωτήσει: γιατί να µην το άφηναν έτσι, αρκούµενοι στην µορφή

+

;

Για να απαντήσουµε σε αυτό το ερώτηµα, αρκεί να εξετάσουµε τι θα συνέβαινε
όταν θα προχωρούσε παραπέρα ο υπολογισµός. Διπλασιάζοντας το
κυπτε

+

+

+

, ενώ ένας τρίτος διπλασιασµός θα έδινε

+
+

, θα προέ+

+

+

+ . Προφανώς, αυτή η χωρίς νόηµα συσσώρευση κλασµατικών µονάδων έχει µικρή
αξία.
Γι' αυτό ο Αιγύπτιος εργάζεται ως εξής:
1
2

+

4
8

+

+

Βρίσκει, δηλαδή, εκφράσεις οι οποίες είναι εύκολες στον χειρισµό και περιέχουν, εκτός από φυσικά κλάσµατα, όπως το

το

. το

, λίγες κλασµατικές

µονάδες µε µεγαλύτερους παρονοµαστές, η τάξη µεγέθους των οποίων γρήγορα
αποµνηµονεύεται και είναι εύκολες στον χειρισµό.
Σε αυτό θα µπορούσε κάποιος να ανταπαντήσει ότι οι Αιγύπτιοι θα µπορούσαν να
είχαν σκεφτεί έναν συντοµότερο τρόπο να γράψουν το

+

και το

+

+

+

χρησιµοποιώντας κάτι σαν τους δικούς µας αριθµητές και παρονοµαστές.
Θα απαντούσαµε λέγοντας ότι πρέπει να δεχθούµε το γεγονός πως οι Αιγύπτιοι δεν
ήταν σαν τους σύγχρονους µαθηµατικούς, οι οποίοι εισάγουν αµέσως συντοµογραφίες για κάθε έκφραση που εµφανίζεται συχνά. Ήταν άκρως συντηρητικοί,
[αυτό θα µπορούσε να συνδυαστεί µε αυτά που θα πει ο Απόστολος] ακολουθούσαν
πιστά τις αρχαίες παραδόσεις και επέµεναν στους εν χρήσει συµβολισµούς. Ένα
παράδειγµα είναι το γεγονός ότι επί χιλιάδες χρόνια τα αιγυπτιακά κείµενα συνέχιζαν
να µιλούν για «τα δύο βασίλεια», ενώ η Άνω και η Κάτω Αίγυπτος είχαν προ πολλού
ενοποιηθεί σε µια αυτοκρατορία.]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
[ΑΠΟ ΤΟΝ Fowler (The Mathematics of Plato’s Academy)
Η πρακτική και η δηµοφιλία των κοινών κλασµάτων (ως συµβολισµός και ως
έννοιες) αναπτύχθηκε κυρίως ανάµεσα σε Ιταλούς µαθηµατικούς του 9ου ή
10ου αιώνα.
Φυσικά, ο χειρισµός των κλασµάτων εκφρασµένων σαν µοναδιαία κλάσµατα είναι
(αριθµητικά) ισοδύναµα µε τους ίδιους χειρισµούς όταν εκφράζονται σαν κοινά
κλάσµατα. Αλλά αυτά θα θεωρούνταν διαφορετικά µέσα στα δύο αυτά συστήµατα.
Μερικές πράξεις θα έρχονταν πολύ κοντά η µία στην άλλη. Για παράδειγµα ο
χειρισµός του «ν – οστού των µ» µε το ισοδύναµο «το κν – οστό των κµ» είναι
παράλληλο µε την ταυτότητα µ/ν = κµ/κν, αλλά πολύ µακριά από αυτό σε αντίληψη.
Και ένα σύνηθες βήµα στην δική µας µαρτυρία είναι ο χειρισµός «….» ισοδύναµος
µε το µ/ν + π/ν = (µ + π)/ν. Αλλά η αντιστροφή δίνει ένα παράδειγµα µιας πράξης
που καταδεικνύει τον εαυτό της πολύ διαφορετικά στα δύο συστήµατα.
Για παράδειγµα η σχέση µεταξύ των 7/17 και 2 3/7 (είναι αντίστροφοι) είναι πιο
φανερή από αυτή µεταξύ των 3' 17' 51' και 2 3' 15' 35'. Θα αρκούσε µόνο ένα
παράδειγµα από κάποια πράξη, όπως η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασµός ή
η διαίρεση δύο κλασµατικών ποσοτήτων, εκφρασµένη ευθέως ως κάτι σαν «το νιοστό
του µ πολλαπλασιαζόµενο µε το qth of p δίνει το nqth of mp» και καθαρά
ανεξάρτητα, από το πλαίσιο, σε κάθε σύλληψη µε όρους απλών και σύνθετων µερών,
θα ήταν µοιραία στην άποψή µου ότι δεν έχουµε κανένα καλό στοιχείο για την χρήση
από τους Έλληνες [και τους Αιγυπτίους] της έννοιας των κοινών κλασµάτων. Δεν
ξέρω κανένα τέτοιο παράδειγµα.

Μπορούµε να πάµε παραπέρα την εξήγησή µου. Πρώτα θεωρούµε την φόρµα της
σύντµησης στην οποία η στερεότυπη φράση «των µ το ν» γράφεται

όπως συνήθως εκφραζόταν, «τον αριθµητή και τον παρανοµαστή αντίστροφους»92.
Η πρακτική της γραφής ενός γράµµατος πάνω από ένα άλλο είναι πολύ συνηθισµένο
σε συντµήσεις που βρέθηκαν σε διάφορους Ελληνικούς παπύρους [αναφέρει
διάφορα παραδείγµατα]
[Στην παραποµπή 92 λέει ότι παρόµοια γραφή για τα κλάσµατα (µε τον αριθµητή
κάτω από τον παρανοµαστή) βλέπουµε στα κείµενα του Διόφαντου και του Ήρωνα.]

91

For a recent, useful, detailed study of Greek and Egyptian fractional techniques, see
Knorr, TFAEG. But what are presented there as manipulations of common fractions
m/n are clearly manipulations of the descriptions 'the nth of m' which are
conceived throughout the texts under discussion in terms of unit fractions. See pp.
148-51 on the Archmim Mathematical Papyrus, for example on p. 150: "Although the
problems are invariably expressed in terms of unit-fractions and the final solutions are
given in this same mode, the actual execution of the arithmetic operations first
introduces their conversion (µετατροπή) to terms of the form a/b
(but here a/b invariably abbreviates the expression των a το b); and "Thus, the scribes
in the arithmetic tradition of late antiquity present themselves as virtuosi in the art of
manipulating unit-fractions; yet their very methods reveal this to be a superfluous art.
How was it possible that they failed to perceive this, embellishing these techniques
and so distracting from the teaching and development of the more general techniques
of [common] fractions employed within their computations?" (The answer here is
surely that the scribes were actually conceiving, teaching, and developing unit
fraction techniques, and had little or no conception of common fractions.)
92
See, for an influential example, Heath, HGM i, 43 f.: "The most convenient
notation of all [for common fractions] is that which is regularly employed by
Diophantus, and occasionally in the Metrica of Heron. In this system the numerator
of any fraction is written in the line, with the denominator above it, without
accents or other marks (except where the numerator or denominator itself
contains an accented fraction); the method is therefore simply the reverse of ours,
but equally convenient. In
Tannery's edition of Diophantus a
line is put between the numerator
below and the denominator above
... but it is better to omit the
horizontal line Kenyon's Papyri ii,
No. cclxv.40, and the
fractions in Schdne's edition of Herons metrica)."
[Στο βιβλίο του Cajori «A history of mathematical notation» (σελ. 310)
επιβεβαιώνεται η παραπάνω πληροφορία για την γραφή του Διόφαντου και µας λέει
ακόµα ότι σε γραπτά Βυζαντινών συναντάµε και γραφή όπου ο παρανοµαστής έχει
την θέση εκθέτη (π.χ θια για το 9/11). Οι ινδοί ήταν οι πρώτοι που έγραψαν τον
παρανοµαστή κάτω από τον αριθµητή αλλά χωρίς κλασµατική γραµµή. Η
κλασµατική γραµµή εµφανίζεται για πρώτη φορά από έναν άραβα γραφέα τον
δωδέκατο αιώνα στην εξής µορφή: «Αν θέλεις να γράψεις τα τρία πέµπτα και ένα
τρίτο από τα πέµπτα, γράψε τον παρανοµαστή κάτω από µια οριζόντια γραµµή και
από πάνω κάθε ένα από τα µέρη που ανήκουν σε αυτό. Δηλαδή γράψε: [διαβάζουµε
από δεξιά προς τα αριστερά]
[η γραµµή είναι συνεχόµενη]. Ο Φιµπονάτσι χρησιµοποιεί την κλασµατική
γραµµή. Στο Liber abaci γράφει: «Όταν πάνω από ένα νούµερο βρίσκεται µια γραµµή
και πάνω από αυτήν βρίσκεται ένα άλλο νούµερο, το άνω νούµερο παριστάνει το
µέρος ή τα µέρη του κάτω νούµερου. Το κάτω λέγεται παρανοµαστής και το άνω ο

αριθµητής». Στον Φιµπονάτσι µια υποδειγµένη διαίρεση και ένα κλάσµα
βρίσκονται σε στενή σχέση.]
[Τι καταλαβαίνω: Το κλάσµα µ/ν έτσι όπως το ξέρουµε σήµερα γεννήθηκε σαν ένα
σύµβολο που συντοµεύει την έκφραση «το νιοστό των µ» η οποία υποδηλώνει την
διαίρεση µ:ν (αλλά βέβαια ταυτόχρονα και τα µ νιοστά µέρη της µονάδας).]

- [ Από το αρχείο Van Der Waerden :
Στις σελίδες 45 έως 47, στο ίδιο βιβλίο, διαβάζουµε για την χρήση των
κλασµάτων από τους Αρχαίους Έλληνες, τα παρακάτω:
Λογισµός µε κλάσµατα.
Ένα σχόλιο, δηλαδή µια παρασελίδια σηµείωση, στον Χαρµίδη του Πλάτωνος,
περιγράφει µε τις παρακάτω λέξεις τα πιο σηµαντικά µέρη της αριθµητικής ή «λογιστικής»: «Οι λεγόµενες ελληνικές και αιγυπτιακές µέθοδοι για τους πολλαπλασιασµούς και τις διαιρέσεις, και οι συγκεφαλαιώσεις και διασπάσεις των κλασµάτων

Οι «συγκεφαλαιώσεις» αναφέρονται προφανώς στην πρόσθεση των κλασµάτων,
την οποία ο Ραβδάς εκτελεί όπως ακριβώς και εµείς, µε αναγωγή σε κοινό παρονοµαστή. Για παράδειγµα, για να προσθέσει 3 και 1/3 και 1/14 µετατρέπει το 1/3 σε
δεκατέσσερα τεσσαρακοστά δεύτερα και το 1/14 σε τρία τεσσαρακοστά δεύτερα. Αν
προστεθούν στο 1/42 προκύπτουν 14 + 3 + 1 = 18 τεσσαρακοστά δεύτερα, ή 3 έβδοµα. Συµποσούµενο µε τις 3 µονάδες αυτό δίνει, τελικά, 39 έβδοµα.

Τι σηµαίνουν οι «διαιρέσεις» των κλασµάτων, µπορούµε να το µάθουµε από τον
πάπυρο του Akhmim [ΓΥΡΩ

ΣΤΟ

2000

Π.Χ]

όπου κλάσµατα m/n διασπώνται σε

κλασµατικές µονάδες για η = 3, 4, ,.., 20 και για διάφορες τιµές του m, όπως για
παράδειγµα:

Τον συµβολισµό των κλασµάτων τον γνωρίζουµε από τα έργα µεταγενέστερων
µαθηµατικών (Αρχιµήδης, Ήρων, Διόφαντος) και, ακόµη πιο αξιόπιστα, από
παπύρους σαν αυτούς που ήδη µνηµονεύσαµε, διότι αυτοί είναι αυθεντικοί και όχι
µεταγενέστερα αντίγραφα στα οποία οι αντιγραφείς θα µπορούσαν να είχαν
αλλοιώσει τον συµβολισµό. Έτσι, για το 1/3 η λέξη «το τρίτον» µπορούσε να
γράφεται ολόκληρη ή συντετµηµένη, όπως «το γον» ή, ακόµη πιο σύντοµα, όπως γ', γ"
ή κάτι παρόµοιο. Συχνά ο παρονοµαστής ήταν τοποθετηµένος επάνω από τον
αριθµητή:

= 3/5. Κατά τον Vongel, αυτός ο συµβολισµός άρχισε να

χρησιµοποιείται ήδη από την εποχή του Αρχιµήδη (3ος αι. π.Χ.) Ένας πάπυρος του
1ου αι. µ.Χ. περιέχει επίσης την αντεστραµµένη µορφή, τον «ινδικό συµβολισµό»
3/5,

από

τον

οποίο

προέκυψε

ο

συµβολισµός

των

κλασµάτων

=
που

χρησιµοποιούµε σήµερα.
Από τα προηγούµενα βλέπουµε ότι οι Έλληνες δεν περιορίστηκαν, σαν τους Αιγυπτίους, στις κλασµατικές µονάδες. Και γιατί να περιορίζονταν; Δεν ήταν
δέσµιοι µιας παγιωµένης παράδοσης. Είναι αλήθεια ότι συχνά εργάζονταν (ειδικά
σε παπύρους της ύστερης εποχής που αντανακλούν έντονες αιγυπτιακές επιδράσεις)
µε ακολουθίες κλασµατικών µονάδων, όπως 2/3+ 1/10 +1/30. Αλλά µπορούσαν,
επίσης, να αντικαθιστούν το άθροισµα αυτό µε το 4/5. Λόγου χάριν, ο Αρχιµήδης
αποδεικνύει ότι η περίµετρος του κύκλου περιέχεται µεταξύ των 310/71 και 31/7 της
διάµετροι, ενώ ο σύγχρονος του Ερατοσθένης χρησιµοποιεί το κλάσµα 11/83 να
εκφράσει τη λόξωση της εκλειπτικής. [Ο Fowler όµως διαφωνεί (δες το σχετικό
αρχείο)]
Πριν από τον Αρχιµήδη, τα κλάσµατα απουσίαζαν παντελώς από τα επίσηµα
ελληνικά µαθηµατικά. Αυτό, ωστόσο, δεν σηµαίνει ότι ήταν άγνωστα. Μάλλον,
ήθελαν να τα αγνοούν. Διότι, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, η µονάδα ήταν αδιαίρετη
και όπως αναφέρει ο ίδιος, «οι δεινοί περί αυτά» ήταν ριζικά αντίθετοι µε το να την

τέµνουν (Πολιτεία, 525Ε). Τα κλάσµατα τα περιφρονούσαν και η χρήση τους
αφηνόταν στους εµπόρους. Όπως έλεγαν, τα ορατά πράγµατα είναι διαιρετά αλλά οι
µαθηµατικές µονάδες όχι. Αντί να εργάζονται µε κλάσµατα, εργάζονταν µε λόγους
ακεραίων. [!!!!!!]
Παρ' όλα αυτά, ίχνη µιας αρχαίας τεχνικής χειρισµού των κλασµάτων,
διασώζονται. Στο έβδοµο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη που. όπως θα δούµε
αργότερα, διαµορφώθηκε πριν από το 400 π.Χ. συναντούµε τους εξής ορισµούς:13
Ορ. 3. Μέρος εστίν αριθµός αριθµού ο έλάσσων του µείζονος, όταν καταµετρή τον
µείζονα.
Ορ. 4. Μέρη δέ, όταν µη καταµετρή.
13.Όλες οι παραποµπές στα Στοιχεία του Ευκλείδη, τόσο εδώ όσο και στα επόµενα. θα ακολουθούν την ελληνική
έκδοση που επιµελήθηκε ο Ε. Σ. Σταµάτης (Οργανισµός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων. 1952-1957).

«Μέρος» σηµαίνει στην προκειµένη περίπτωση ν-οστό µέρος, όπου ν είναι
ακέραιος. «Μέρη» σηµαίνει έναν αριθµό νιοστών µερών όπως, για παράδειγµα,
τρία πέµπτα. Εποµένως οι ορισµοί αυτοί εισάγουν τα τυχόντα κλάσµατα.
[Για παράδειγµα ο 5 είναι µέρος του 10 γιατί ο 5 είναι διαιρέτης του 10, ενώ ο 5
είναι µέρη του 12]
Εφαρµογή τους αποτελεί ο ορισµός της αναλογίας.

Ακολουθεί στη συνέχεια η επεξήγηση της αναγωγής των λόγων στους ελάχιστους όρους ή, χρησιµοποιώντας την ορολογία των κλασµάτων, της µετατροπής
των κλασµάτων σε ανάγωγα, µε διαίρεση του αριθµητή και του παρονοµαστή µε
τον µέγιστο κοινό διαιρέτη τους. Επιπλέον, στις προτάσεις 34-36 του ίδιου βιβλίου
παρατίθενται οι ιδιότητες του ελάχιστου κοινού πολλαπλασίου. Η εύρεση του ελάχιστου κοινού πολλαπλασίου έχει σηµασία για την αναγωγή των κλασµάτων στον
ελάχιστο κοινό παρονοµαστή.
Η ορολογία που χρησιµοποιείται στην πυθαγόρεια θεωρία της αρµονίας για τους
λόγους µεταξύ αριθµών, µας δίνει την εντύπωση ότι αυτοί οι λόγοι αρχικά ήταν
κλάσµατα. Ο λόγος 4 : 3, ο οποίος αντιστοιχεί στο µουσικό διάστηµα της τετάρτης,
ονοµαζόταν «επίτριτος», που σηµαίνει «ένα τρίτο επιπλέον» (1 1/3), ενώ
ολόκληρος ο τόνος, στον οποίο αντιστοιχεί ο λόγος 9 : 8 ονοµαζόταν «επόγδοος».
δηλαδή 1 1/8.

Η αρχαιότερη εµφάνιση των κλασµάτων γίνεται στην Ιλιάδα του Οµήρου
(8ο αι. π.Χ) (Ραψωδία Κ, 253): «Παρήλθαν δε τα δύο µέρη της νύκτας,
υπολείπεται το τρίτο µέρος».
Από τα προηγούµενα συµπεραίνουµε ότι οι Έλληνες γνώριζαν τα κλάσµατα ήδη
από την απώτατη αρχαιότητα και ότι, τουλάχιστον στον 5ο π.Χ. αιώνα, γνώριζαν
άριστα, επίσης, τις πράξεις µε αυτά: τη µετατροπή των κλασµάτων σε ανάγωγα,
την αναγωγή σε κοινό παρονοµαστή, κ.λπ. Γι’ αυτούς, εποµένως, σε αντίθεση µε
τους Αιγυπτίους, οι δυσκολίες στον λογισµό µε κλάσµατα δεν µπορεί να ήταν
εµπόδιο στην ανάπτυξη των µαθηµατικών.]

Πρόβληµα µε Σεκέτ Πυραµίδας (Πρόβληµα 56)

[ Αν µια πυραµίδα έχει ύψος 250 πήχεις και η πλευρά της βάσης της έχει µήκος
360 πήχεις, πόσο είναι το Σεκέτ της; ]
[Με σύγχρονα µαθηµατικά: Ποια γωνία είναι: αυτή που έχει εφαπτοµένη 250:180
= 1,39 δηλαδή η γωνία είναι περίπου 54,5ο. Στην πυραµίδα του Χέοπος η γωνία
είναι περίπου 52ο. ]
Λύση:

Το µισό της πλευράς της βάσης είναι το µισό του 360 δηλαδή 180. Για να βρούµε το
Σεκέτ της πυραµίδας πρέπει να διαιρέσουµε το µισό της πλευράς της βάσης µε το
ύψος (180: 250): Υπολόγισε από το 250 µέχρι να βρεις 180:
1

250

/ 1/2

125

(µένουν 55)

/ 1/5

50

(µένουν 5)

/ 1/50

5

Άρα το Σεκέτ είναι 1/2 1/5 1/50 πήχεις.
Μετατροπή σε παλάµες. Ένας πήχης έχει 7 παλάµες. Άρα θα πολλαπλασιάσουµε µε
το 7. (Εφαρµόζει στην ουσία την επιµεριστική ιδιότητα)
1

7

1/2

3 1/2

1/5

1 1/3 1/15 (θέλει ξεχωριστό υπολογισµό)*

1/50

1/10 1/25

(θέλει ξεχωριστό υπολογισµό)

Άρα το Σεκέτ είναι 4 1/2 1/3 1/10 1/15 1/25 παλάµες ή
5 και 1/25 παλάµες. [Δεν υπάρχει φανερή εξήγηση για το πώς το υπολόγισαν,
σύµφωνα µε τον Gillings. Η εικασία που κάνει είναι ότι είχαν κάποιο σηµειωµατάριο
στο οποίο είδαν – για παράδειγµα - ότι 1/10 1/15 = 1/6 και 1/3 1/6 = 1/2 ]
* 7:5 :

/ 1
2/3
/ 1/3

5

[το 5ο µέρος του 7]

3 1/3
1 2/3 (γιατί 1/2 1/6 = 2/3)**

/ 1/15

1/3

** [γενικά: 2:3κ = 1/(2κ) + 1/(6κ). Για αυτό στον πίνακα 2/η δεν περιλαµβάνονται
διαιρέτες που είναι πολλαπλάσια του 3]
[Με τον Φιµπονάτσι:
[Με τον Συλβέστερ:
[Ας λύσουµε καλύτερα για αρχή το παρακάτω – πιο απλό – πρόβληµα]
Πρόβληµα 58
Σε µια πυραµίδα που το ύψος της είναι 93 1/3 (πήχεις) βρες το Σεκέτ της αν η
πλευρά της βάσης της είναι 140 (πήχεις). [Απάντηση: 5 παλάµες και 1
δάκτυλο]
Λύση: (τι γράφει ο πάπυρος)

Εξήγηση:
Πάρε το µισό του 140 που είναι 70 [το µισό της πλευράς της βάσης].
[Το Σεκέτ θα είναι το πηλίκο του µισού της πλευράς της βάσης δια το ύψος της
πυραµίδας, δηλαδή 70: (93 1/3) ]
Υπολόγισε µε το 93 1/3 µέχρι να βρεις 70.
1

93 1/3

/ 1/2

46 2/3

/ 1/4

23 1/3

(λείπει ακόµα 23 1/3)

Σύνολο 1/2 1/4 (του πήχη)
Produce 1/2 1/4 of a cubit, the cubit being 7 palms.
1

7

1/2

3 1/2 ( το µισό του 7)

1/4

1 1/2 1/4 (το τέταρτο του 7)

Σύνολο 5 παλάµες και 1 δάκτυλο που είναι το Σεκέτ.
[Εµείς σήµερα θα λέγαµε 7·1/2 = 7/2 = 7:2. Για του αιγυπτίους δεν ήταν τόσο
αυτονόητο. Το 7: 2 ανάγεται στο να λογαριάσεις το 2 µέχρι να φτάσεις στο 7.
Κάτι τελείως διαφορετικό από το βρες το 7πλάσιο του µισού. Όσο για το
κλάσµα 7/2 δεν είχε νόηµα για αυτούς. Φαίνεται όµως (Van Der Waerden
σελ. 14) ότι κάποια στιγµή συνειδητοποίησαν ότι το να πολλαπλασιάσει (για
παράδειγµα) το 7 µε το µισό αρκεί να διαιρέσεις το 7 µε το 2. Για την

ακρίβεια οι συνειρµοί αυτοί, σύµφωνα µε τους µελετητές, υπάρχουν ενδείξεις
ότι τους δηµιουργήθηκαν µε την ενασχόλησή τους µε τον πίνακα 2/η. Αυτό
φαίνεται από το ότι τον χρησιµοποιούσαν ώστε να µην γράφουν την ίδια
κλασµατική µονάδα δύο φορές. Για παράδειγµα αν τους εµφανιζόταν 1/5 +
1/5 έγραφαν το άθροισµα ( δηλαδή το γινόµενο 2·1/5 σαν 1/3 και 1/15]

- Σχόλια για το Σεκέτ από το βιβλίο: Van Der Waerden «Η αφύπνιση της
επιστήµης»: (σελ. 23)
Από τον υπολογισµό γίνεται φανερό ότι το σέυκετ ή, αλλιώς, η κλίση, είναι ο αριθµός που δηλώνει πόσες παλάµες απέχει το κεκλιµένο επίπεδο από την κατακόρυφο,
όταν το ύψος είναι ένα κύβιτο. Αυτό σηµαίνει ότι το σέυκετ ενός κεκλιµένου επιπέδου
είναι το ακριβές ανάλογο του πεσού ενός καρβελιού ψωµιού ή µιας στάµνας µπίρας.
Η δυσκολία σε όλα αυτά τα προβλήµατα δεν έγκειται στη γεωµετρία αλλά στους
υπολογισµούς.
- Σχόλια για το Σεκέτ από το βιβλίο «Τριγωνοµετρικά λουκούµια» (περίληψη
σελίδων 25 – 28:
Στην πραγµατικότητα η ποσότητα που υπολόγισε ο Αχµές είναι η
συνεφαπτοµένη της γωνίας µεταξύ της βάσης της πυραµίδας και της τριγωνικής
έδρας της.
Αυτόµατα προκύπτουν δύο ερωτήµατα:
Πρώτον: Γιατί δεν βρήκε τον αντίστροφο λόγο – δηλαδή την κλίση όπως την
ορίζουµε σήµερα;
Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι όταν χτίζουµε µια κατακόρυφη δοµή, είναι
φυσικό να µετράµε την οριζόντια απόκλιση από την κατακόρυφη γραµµή κάθε φορά
που αυξάνουµε κατά µία µονάδα το ύψος, δηλαδή το αντίστροφο της κλίσης. Αυτή η
µέθοδος εφαρµόζεται στην αρχιτεκτονική, όπου χρησιµοποιείται ο όρος αποµείωση
για την προς τα µέσα κλίση ενός υποθετικά κατακόρυφου τοίχου.
Δεύτερον: Γιατί ο Αχµές πολλαπλασιάζει την λύση επί 7;
Για κάποιο λόγο οι κατασκευαστές των πυραµίδων µετρούσαν τις οριζόντιες
αποστάσεις σε παλάµες και τις κατακόρυφες αποστάσεις σε πήχεις. Ένας πήχης
ισούται µε επτά παλάµες.

Οπότε το ζητούµενο Σεκέτ µας δίνει το αντίστροφο της σηµερινής κλίσης σε παλάµες
ανά πήχη. Σήµερα φυσικά αυτοί οι λόγοι αντιµετωπίζονται ως καθαροί αριθµοί.
Γιατί αυτός ο λόγος θεωρήθηκε τόσο σπουδαίος ώστε να του αξίζει ειδικό όνοµα και
να του αφιερώνουν πέντε προβλήµατα µέσα στον πάπυρο;
Για τους κατασκευαστές των πυραµίδων ήταν σηµαντικό να διατηρούν µια σταθερή
κλίση της κάθε έδρας ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Αυτό µπορεί να µοιάζει εύκολο
στα χαρτιά, αλλά, µόλις άρχιζε η πραγµατική κατασκευή, οι κατασκευαστές έπρεπε
απαραιτήτως να ελέγχουν συνεχώς την πρόοδο του έργου για να βεβαιώνονται ότι η
κλίση παρέµενε σταθερή, δηλαδή ότι το Σεκέτ ήταν το ίδιο για κάθε µια από τις
έδρες.
Φυσικά, θα ήταν αστείο να ισχυρισθεί κανείς ότι οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν την
τριγωνοµετρία. Πουθενά στα κείµενα τους δεν εµφανίζεται η έννοια της γωνίας,
εποµένως δεν ήταν σε θέση να διατυπώσουν ποσοτικές σχέσεις µεταξύ γωνιών και
πλευρών ενός τριγώνου. Και όµως (για να επικαλεσθούµε τον Chace), «στις αρχές
του 18ου αιώνα π.Χ., και πιθανόν 1.000 χρόνια νωρίτερα, όταν χτίζονταν οι µεγάλες
πυραµίδες, οι αιγύπτιοι µαθηµατικοί είχαν βρει τον τρόπο να συγκρίνουν κάθε
ορθογώνιο τρίγωνο µε ένα όµοιο του, του οποίου η µία πλευρά ήταν µοναδιαία και
που το χρησιµοποιούσαν ως πρότυπο». Μπορούµε λοιπόν δικαιολογηµένα να
αποδώσουµε στους Αιγυπτίους κάποιες ακατέργαστες γνώσεις πρακτικής
τριγωνοµετρίας —ίσως «πρωτοτριγωνοµετρία» να είναι σωστότερος όρος—, κάπου
2.000 χρόνια πρίνοι Έλληνες πάρουν το θέµα στα χέρια τους και το µετασχηµατίσουν
σε πανίσχυρο εργαλείο των εφαρµοσµένων µαθηµατικών.

Κατασκευή πυραµίδας µε τουβλάκια
Θα δώσουµε στα παιδάκια που θα είναι στην λέσχη τουβλάκια για να
κατασκευάσουν πυραµίδες. Θα τους ζητήσουµε να φτιάξουν δύο πυραµίδες
(στην πραγµατικότητα κόλουρες) µε την ίδια τετράγωνη βάση που όµως να
µην είναι ακριβώς ίδιες. Θα τους δώσουµε µια µεζούρα για να υπολογίσουν το
Σεκέτ της πυραµίδας όπως περιγράφεται στο βιβλίο «Αχµές» σελίδα 181.
Μετά να τους ζητήσουµε να βρουν µε πιο Σεκέτ έχτισαν την κάθε πυραµίδα
(σελ. 177). Κατόπιν µπορούµε να τους ζητήσουµε να υπολογίσουν

προσεγγιστικά τον όγκο της (µετρώντας τα τουβλάκια) και έπειτα να τον
υπολογίσουν µε βάση την σελίδα 286 του Αχµές. Σε µεγαλύτερους µαθητές
νοµίζω µπορούµε να µιλήσουµε και για οµοιότητα (το νοητό ορθογώνιο
τρίγωνο που σχηµατίζεται σε κάθε σκαλοπάτι είναι όµοιο µε το τρίγωνο που
έχει κάθετη πλευρά το ύψος της πυραµίδας) και φυσικά και για
τριγωνοµετρία.

«Ο (δήθεν) πολλαπλασιασµός του Φιµπονάτσι»
Τι ξέρουµε για τον Φιµπονάτσι; Καταρχήν τους περίφηµους αριθµούς του µε τα
κουνέλια και ίσως και ότι εισήγαγε τα αραβικά ψηφία στην Ευρώπη. Πως άραγε να
έκανε διαίρεση ο Φιµπονάτσι; Στο ιντερνετ µπορείς να βρεις ως «διαίρεση του
Φιµπονάτσι» (Δες και αρχείο ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ) τον παρακάτω τρόπο: [Πρώτα να
κάνουν οι συµµετέχοντες την διαίρεση 481: 13 µε τον Αιγυπτιακό τρόπο]
«Η Αιγυπτιακή µέθοδος του «διπλασιασµού» για την διαίρεση είναι η βάση της
µεθόδου του Φιµπονάτσι για την διαίρεση. Ας δούµε το παράδειγµα της διαίρεσης
481: 13. Η διαίρεση αυτή γίνεται σε δύο στάδια:
Το πρώτο στάδιο:
L

M

R

1

13

<

481

1

13

<

481

2

26

<

481

3

39

<

481

5

65

<

481

8

104

<

481

13

169

<

481

21

273

<

481

/34

442

<

481

55

715

>

481

----------------------------481 - 442

=

39

Το δεύτερο στάδιο:
L

M

R

1

13

<

39

1

13

<

39

2

26

<

39

3

39

<

39

5

65

>

39

--------------------------39 - 39

=

0

We can see that the division result is the sum of the marked L-numbers, i.e.
34 + 3 = 37.
It seems to be incredible but the algorithms of the Fibonacci multiplication and
division following from the Egyptian "doubling" methods were realized in the form of
the Fibonacci multiplication and division devices. And then these devices were
recognized as the pioneering inventions in USSR and other countries!
Η παραπάνω δραστηριότητα είναι ίσως καλή για να µιλήσουµε µε τους µαθητές µας
για τους αριθµούς Φιµπονάτσι, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.

΄Το βιβλίο του Φιµπονάτσι είναι ένα βιβλίο περίπου 600 σελίδων. Οι περίφηµοι
αριθµοί αποτελούν απλώς ένα από τα αναρίθµητα λυµένα παραδείγµατα που περιέχει.
Σε καµία περίπτωση δεν είναι κεντρικό θέµα του βιβλίου. Το θέµα του βιβλίου είναι
να πεισθούν οι Ιταλοί των αρχών του 13ου αιώνα να υιοθετήσουν το αραβικό
δεκαδικό αριθµητικό σύστηµα. Στην εποχή εκείνη οι αριθµητικές πράξεις γίνονταν µε
τον άβακα και απλά τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα γράφονταν µε τους ρωµαϊκούς
αριθµούς (που ήταν επαρκείς για αυτό τον σκοπό άλλα δεν διευκόλυναν καθόλου
τους υπολογισµούς) . Το πλεονέκτηµα του αραβικού θεσιακού συστήµατος ήταν ότι
περιείχε µεθόδους για τις βασικές πράξεις που δεν έχουν ανάγκη τον άβακα (βέβαια
έχουν ανάγκη το χαρτί που εκείνη την εποχή ήταν δυσεύρετο.)
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». Έτσι το “Liber
Abaci’’ δεν πρέπει να µεταφράζεται ως «το βιβλίο του άβακα» (αλλά «το βιβλίων
των υπολογισµών»)» [ Ο G. Loria στο βιβλίο «Ιστορία των µαθηµατικών» τόµος Ι
σελίδα 292, αναφέρει: « Ο τίτλος που έδωσε ο Φιµπονάτσι φαίνεται να αποδεικνύει
ότι από τον δωδέκατο αιώνα η λέξη «άβακας» είχε χάσει την αρχική της σηµασία,
δηλαδή «όργανο βοηθητικό για την εκτέλεση αριθµητικών πράξεων» και είχε
προσλάβει την έννοια της «αριθµητικής» και συχνά την ακόµα ειδικότερη έννοια της
αριθµητικής βασιζόµενη στην χρήση των αραβικών στοιχείων»]
[Γιατί ο Φιµπονάτσι δεν προχώρησε στους δεκαδικούς αριθµούς:
Για δραστηριότητα µε τους τύπους του Φιµπονάτσι.
« Ο Φιµπονάτσι στο βιβλίο του Liber Abaci αφιερώνει ένα µέρος του
κεφαλαίου 7 για να ασχοληθεί µε τις κλασµατικές µονάδες. Αναφέρει: « 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 δραστηριότητα θα µπορούσε να γίνει ως εξής:
Κατηγορίες

Κλάσµατα

Κανόνας – Τύπος

1η : ο παρανοµαστής

3/12, 5/100

Τύπος:

2η : Ο αριθµητής µπορεί

5/6 = (2 + 3)/6 = 1/3 + 1/2

Τύπος:

να γραφτεί ως άθροισµα

7/8, τα 5 µέρη του 24.

διαιρείται µε τον αριθµητή

αριθµών που διαιρούν τον
παρανοµαστή
3η : Ένα µεγαλύτερο από

2/11 = 1/6 + 1/66

τον παρανοµαστή

6/11, 5/19

Τύπος:

διαιρείται από τον
αριθµητή
4η: Ο παρανοµαστής είναι

7/11 = 1/22 + 1/11 + 1/2

(βάση του προηγούµενου

πρώτος και αν του

6/19, 3/11

κανόνα 3)

προσθέσουµε 1 διαιρείται
από τον αριθµητή πλην 1
5η : Ο παρανοµαστής είναι 11/26 = 1/13 + 1/3 + 1/78

(µε βάση τον κανόνα 3)

ζυγός και διαιρείται από
τον µικρότερο πλην 2.
6η : Ο παρανοµαστής

17/27 = 3/27 + 14/27 = 1/9

διαιρείται ακριβώς µε το 3

+ 1/54 + 1/2.

και αν του προσθέσουµε 1

20/33

(1ος και 3ος κανόνας)

διαιρείται από τον
παρανοµαστή πλην 1
7η: Σε κάθε περίπτωση

6/7 – 1/3 = 7/51

Γενική µέθοδος (Μέθοδος

3/52 (βγαίνει και µε την 2η Φιµπονάτσι – Συλβέστερ)
κατηγορία)

Μπορείτε να δείξετε ότι

13/20 = 1/2 + 1/7 + 1/140

πάντα η διαδικασία
τελειώνει σε πεπερασµένο
πλήθος βηµάτων;

[Αν δίναµε την δραστηριότητα σε µικρότερους µαθητές, φυσικά δεν θα ζητούσαµε
τους γενικούς τύπους.
Επίσης, θα µπορούσαµε να µη τους καθοδηγήσουµε καθόλου αλλά να τους
ζητήσαµε να υπολογίσουν µόνοι τους για παράδειγµα όλα τα κλάσµατα από το 1/2,
2/2, 1/3, 2/3, 3/3, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, …6/9, 7/9, 8/9, 9/9 και να διαπιστώσουν µόνοι
τους κανόνες. [Αυτή την δραστηριότητα που περιέγραψα αµέσως πριν την έχω δει σε
άρθρο ερευνητών της διδακτικής των µαθηµατικών, µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.
Βέβαια χρειάζεται περισσότερος χρόνος αλλά τα οφέλη για τους µαθητές θα είναι πιο
ουσιαστικά: ανακάλυψη , συνεργατικότητα κ.λ.π]
Για την γενική µέθοδο Φιµπονάτσι – Συλβέστερ:
Πληροφορίες στο Αρχείο Φιµπονάτσι και στο «Οι ιστορικές ρίζες ..» σελίδες 13- 20
ΣΤΕΒΙΝ
΄Το βιβλίο του «Η δεκάτη» εκδόθηκε στα Φλαµανδικά το 1585 και στα Αγγλικά το
1608.
Όπως είδαµε ο Φιµπονάτσι δεν εισήγαγε τους δεκαδικούς αριθµούς. Αυτό έγινε, στην
Ευρώπη, πολύ αργότερα, κυρίως, µε τον Στέβιν.
Ο John Napier (σκωτσέζος µαθηµατικός γνωστός για το βιβλίο του για τους
λογαρίθµους, 1550 – 1617) ήταν αυτός που έφερε τους δεκαδικούς αριθµούς σε
γενική χρήση. Στο βιβλίο του Mirifici logarithmorum canonis descriptio , 1614
γράφει: « Στους αριθµούς που ξεχωρίζονται από µια τελεία στον µέσον τους,
οτιδήποτε είναι γραµµένο µετά την τελεία είναι ένα κλάσµα». Ο Νάπιερ ήταν αυτός
που, γνωρίζοντας το έργο του Στέβιν, πρότεινε την τελεία για να ξεχωρίζει το ακέραιο
από το δεκαδικό µέρος. Αντίθετα ο (συνεργάτης του) Briggs στο βιβλίο του
«Arithmetica Logarithmica» το 1624, αντί για τελεία έβαζε κόµµα.
Ενδιαφέρον έχει και η συµφωνία του Σαίξπηρ µε τις ιδέες του Στέβιν όπως φαίνεται
σε ένα απόσπασµα του έργου του «Έκτωρ και Τρωίλος» του 1609. [δες αρχείο: Η
ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΩΝ]

Hector
Though no man lesser fears the Greeks than I
As far as toucheth my particular,
10Yet, dread Priam,
There is no lady of more softer bowels,
More spongy to suck in the sense of fear,
More ready to cry out 'Who knows what follows?'
Than Hector is: the wound of peace is surety,
Surety secure; but modest doubt is call'd
The beacon of the wise, the tent that searches
To the bottom of the worst. Let Helen go:
Since the first sword was drawn about this question,
Every tithe soul, 'mongst many thousand dismes (δεκάτων),
Hath been as dear as Helen; I mean, of ours:
21If we have lost so many tenths of ours,
To guard a thing not ours nor worth to us,
Had it our name, the value of one ten,
What merit's in that reason which denies
The yielding of her up?
[δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, τα tithe, dismes, tenths, one ten είναι
συνώνυµα;]

Troilus
Fie, fie, my brother!
Weigh you the worth and honor of a king
So great as our dread father in a scale
Of common ounces? will you with counters sum
The past proportion of his infinite?
30And buckle in a waist most fathomless
With spans and inches so diminutive
As fears and reasons? fie, for godly shame!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ
ΠΡΙΑΜΟΣ

Αφού κάµποσα χάσαµε, ώρες, ζωές και λόγους,
να τι µας λέει πάλι ο Νέστωρ, από τους Έλληνες:
«Δώστε µας την Ελένη κι ότι άλλη ζηµιά – τιµή
καιρό, εργασία, έξοδα, πληγές,
φίλους και ότι άλλη αξία εχώνεψε ζεστή
στα σπλάχνα του ο αγιούπας πόλεµος – τα σβήνουµε». –
Έκτορα, εσύ τι λες για αυτό;

ΕΚΤΟΡΑΣ Αν και από µε λιγότερο άλλος δεν φοβάται
τους Έλληνες, ωστόσο εγώ σεβάσµιε Πρίαµε,
πιο πρόθυµα και από την πιο τρυφερόπαρδη κυρία,
την πιο σφουγγάρι να ρουφάει το αίσθηµα του φόβου,
φωνάζω: «Ποιος γνωρίζει τι έρχεται;»
Το έλκος της ειρήνης είναι η ασφάλεια η σίγουρη
η ασφαλισµένη σιγουριά. µα η λίγη αµφιβολία
λέγεται πυροφάνι του σοφού και καθετήρας
που ψάχνει το κακό στον πάτο. Ας πάει η Ελένη.
Από το πρώτο που άστραψε σπαθί για αυτό το ζήτηµα
το δέκατο κάθε ζωής από την δεκάτη
τόσων χιλιάδων ήταν ακριβό σαν την Ελένη –
λέω τους δικούς µας. αφού χάθηκαν δικοί µας
τόσα και τόσα δέκατα, για να κρατάµε πράµα
που ούτε δικό µας είναι, ούτε έχει αξία,
και αν είχε το όνοµά µας όση και ένα δέκατο - ,
ποια έχει αξία αυτός ο λόγος που επιµένει
να µην την παραδώσουµε;

ΤΡΩΙΛΟΣ Ντροπή, ντροπή αδελφέ µου!
Ζυγιάζεις την αξία και την ντροπή ενός βασιλιά,
µεγάλου σαν τον σεβαστό πατέρα µας, µε ζύγια
κοινά; Θέλεις µε νόµισµα τρεχούµενο
να λογαριάσεις το υπερδιάστατο του απείρου του;
Να ζώσεις µέση που έξω είναι από κάθε µέτρο;
µε πιθαµές και πόντους, τόσο µειωτικά,
όπως οι φόβοι και οι ορθολογισµοί; Ντροπή προς θεού!
[Η γνώµη µου: το κείµενο, κατά την γνώµη µου, είναι εκπληκτικό από πολλές
απόψεις. Ιδιαίτερα ως προς το µαθηµατικό του περιεχόµενο, νοµίζω ότι η ελληνική
µετάφραση, αναγκαστικά, αφαιρεί µέρος από τον ιδιοφυή χειρισµό του Σαίξπηρ, ενώ
αντίθετα η γνώση της εποχής (για το έργο του Στέβιν, για παράδειγµα) µας βοηθάει
να καταλάβουµε πολύ περισσότερο το πνεύµα του. (¨Ένας (ή µία) φιλόλογος θα
µπορούσε να µας βοηθήσει περισσότερο) ]
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