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1. Βαβυλωνιακές Πινακίδες

Οι περίφημες πήλινες βιβλιοθήκες έφεραν στο φως τον 

πανάρχαιο πολιτισμό των πόλεων της Σουμερίας. 

Εδώ τα ερείπια μιας αίθουσας κρατικών αρχείων στην πόλη 

'Εμπλα (Συρία). Τα βιβλία με τα αρχεία, μόνο σ' αυτή την 

πόλη, δεν είναι λιγότερα από 15.000 

Αποκρυπτογράφηση της σφηνοειδούς γραφής:

G.F. Grotefend (1775 – 1853): Δάσκαλος από το Gottingen

H.C. Rawnilson (1810-1895): Άγγλος ταγματάρχης

Μαθηματικά κείμενα: 

Otto Neugebauer (1899 – 1990): 

Aυστριακός ερευνητής

Έχουν αποκρυπτογραφηθεί σήμερα περί 

τις 300 μαθηματικές πινακίδες. Μεταξύ 

αυτών και

η πινακίδα Plimpton 322 (~1700 π.Χ.)

α 
(υποτείνουσα

)

β 
(κάθετη)

γ     (κάθετη) (α/γ)^2 
(cscΓ)^2

γωνία

169 119 120 1,983402778 45,24

4.825 3.367 3.456 1,949158552 45,75

6.649 4.601 4.800 1,918802127 46,21

18.541 12.709 13.500 1,886247907 46,73

97 65 72 1,815007716 47,92

481 319 360 1,785192901 48,46

3.541 2.291 2.700 1,719983676 49,68

1.249 799 960 1,692709418 50,23

769 481 600 1,642669444 51,28

8.161 4.961 6.480 1,586122566 52,56

4.500 2.700 3.600 1,5625 53,13

2.929 1.679 2.400 1,48941684 55,02

289 161 240 1,450017361 56,14

3.229 1.771 2.700 1,43023882 56,74

106 56 90 1,387160494 58,11
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2. Αιγυπτιακοί Μαθηματικοί Πάπυροι

Πάπυρος της Μόσχας (~1900 π.Χ.)

Πάπυρος του Αχμές (πάπυρος Rhind ~1600 π.X.)

Το πρόβλημα 56 από τον πάπυρο του Αχμές

Αν μια πυραμίδα έχει ύψος 250 πήχεις και 

η πλευρά της βάσης της έχει μήκος 360 

πήχεις, πόσο είναι το σεϊκέτ της; 

Δεδομένα: ΟΚ=250

Πλευρά τετραγώνου=360

Ζητούμενο: το σεϊκέτ

     Λύση:

• Το μισό του 360: 180

• 180:250=1/2+1/5+1/50

Άρα το σεϊκέτ της πυραμίδας ισούται με  ΕΚ/ΟΚ δηλαδή με σφΕΆρα το σεϊκέτ της πυραμίδας ισούται με  ΕΚ/ΟΚ δηλαδή με σφΕ

3. Κλασσική Ελλάδα3. Κλασσική Ελλάδα

Στην Ιωνία γύρω στο 600 π.Χ. το γεωμετρικό σχήμα και ειδικότερα η γωνία 

γίνεται αυτόνομο αντικείμενο μελέτης, αποκτά επιστημονική οντότητα.

Θεωρήματα του Θαλή για τις γωνίες

Κατασκευή γωνίας ίσης με δοθείσα από τον Οινοπίδη τον Χίο.

Επίπεδη γωνία είναι η κλίση μεταξύ δυο ευθειών του επιπέδου που 

συναντώνται και δεν κείνται επ’ ευθείας.

Ευκλείδου,  Στοιχεία, Ορισμός 8.

Ετυμολογία του όρου «γωνία»
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γόνυ (γόνατο) > γωνία

αγκών > anglus (angli) > angle 

αγκών > αγκωνή > αγκωνάρι   αλλά και

αγκών > anglus (angli) > Angul (περιοχή της Γερμανίας σε σχήμα αγκιστριού – 

τόπος καταγωγής του γερμανικού φύλου που αποίκησε τον 5ο μ.Χ. αιώνα την 

Αγγλία) > Angles > England 

Πίνακες χορδώνΠίνακες χορδών

•  Ίππαρχος (-125 π.Χ.) •  Ίππαρχος (-125 π.Χ.) 

Θεώρημα του «Πτολεμαίου»

Το άθροισμα των γινομένων των απέναντι πλευρών εγγράψιμου 

τετραπλεύρου ισούται με το γινόμενο των διαγωνίων 

του.

•  Μενέλαος (70 – 130 μ.Χ.)•  Μενέλαος (70 – 130 μ.Χ.)

Εξάτομος πίνακας χορδών

Σφαιρικά

Κλαύδιος  Πτολεμαίος (100-164 μ.Χ.)Κλαύδιος  Πτολεμαίος (100-164 μ.Χ.)

Μεγίστη Μαθηματική Σύνταξις (Αλμαγέστη)

Πίνακας χορδών:

Ο πίνακας περιλαμβάνει τα μέτρα των τόξων ΑΒ σε 

μοίρες -  ανά μισή μοίρα - και το μήκος της αντίστοιχης 

χορδής ΑΒ με μονάδα μετρήσεως το 1/60 της ακτίνας. 

Έτσι: Χορδή(θ)=120ημ(θ/2)

Για παράδειγμα σε τόξο 120 μοιρών αντιστοιχεί χορδή μήκους 103,9230556 

πράγμα που δίνει ημ60 = 0,866025463 αντί της πραγματικής τιμής 

0,866025404

Η μοίρα

Bαβυλώνιοι: Χωρισμός του κύκλου σε 360 ίσα μέρη.

Πτολεμαίος: Μοίρα (= Μέρος) Συμβολισμός μο

                      μοιρών μζ μβ´ μ´´= 47º 42´ 40´´
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 Ο=ουδέν       μοιρών Ο  α´ β´´= 0º 1´ 2´´

Αραβικά: Daraja (= μέρος αλλά και σκαλοπάτι) 

Λατινικά: De Gradus

Ευρωπαϊκές γλώσσες: Degree κλπ.

1/60 της μοίρας = πρώτον μέρος = pars minuta prima (πρώτο μικρό μέρος) = 

minute = λεπτό

1/60 του 1/60 της μοίρας = δεύτερον μέρος = pars minuta secunda = second 

= δευτερόλεπτο

Δίγλωσση 

έκδοση του 

πίνακα των 

χορδών του 

Πτολεμαίου 

(Αναγέννηση)
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Surya Sidhanta (~400 μ.Χ.)         Bhaskara: Lilavati (~1150)
Ο όρος sine

ινδικά: arda – jya: ημι – χορδή

jya – arda: χορδή – ημι

jya  ή jiva

αραβική μετάφραση: Ο όρος jiva διατηρείται

παραφθορά σε jaib = κόλπος, κοιλότητα

λατινική μετάφραση: sinus = κόλπος, κοιλότητα Gherardo di Cremona (~1114 

– 1187)

Fibonacci (~1200): sinus rectus arcus

Οι ελληνική ορολογία

Μεθόδιος Ανθρακίτης (~1660-1749): 

Οδός Μαθηματικής (Βενετία 1749)

ημίτονο – συνημίτονο - απτομένη

Επιμέλεια – έκδοση:

Μπαλάνος Βασιλόπουλος (~1690 – 1760)

4. Η τριγωνομετρία κατά τον Μεσαίωνα

Johan Muller Regiomontanus (1436 – 1476)
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De triangulis omnimodis libri quinque (1464)

•  Γεωμετρική εισαγωγή

•  Η συνάρτηση ημίτονο

•  Επίλυση τυχαίου επίπεδου ή σφαιρικού τριγώνου

•  Νόμος των ημιτόνων

•  Ε=½ βγημΑ

… Εσείς, που επιθυμείτε να μελετήσετε μεγάλα και θαυμαστά πράγματα, που 

αναρωτιέστε για την κίνηση των άστρων, οφείλετε να μελετήσετε αυτά τα 

θεωρήματα για τα τρίγωνα…Γιατί κανένας δε μπορεί να αποφύγει τη μελέτη 

των τριγώνων και να πετύχει ικανοποιητική γνώση των άστρων… Ο νέος 

μελετητής δεν πρέπει ούτε να φοβάται ούτε να απελπίζεται… Και όπου ένα 

θεώρημα τον δυσκολεύει, μπορεί πάντα να βοηθηθεί από τα αριθμητικά 

παραδείγματα… 

Francois Viete 1540 – 1603

•  1571:Canon mathematicus seu ad triangula cum 

appendicibus. (Μαθηματικός κανόνας ή κανόνας σχετικός 

περί τα τρίγωνα, με παραρτήματα). 

•  Συστηματική επίλυση τριγώνων με χρήση όλων των 

τριγωνομετρικών αριθμών.

•  Αλγεβρικές μέθοδοι στην τριγωνομετρία.

•  Επίλυση αλγεβρικών προβλημάτων με χρήση τριγωνομετρίας.

5. Γεωδαιτικός Τριγωνισμός

GemmaGemma  FrisiusFrisius (1508 – 1555) (1508 – 1555)
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Σκόπευση με τη ράβδο του  Ιακώβ 
               (cross staff)

Επιλογή μιας γραμμής βάσης ΑΒ με γνωστό μήκος

Μέτρηση των γωνιών φ και θ με σκόπευση προς 

το Γ

Υπολογισμός των μηκών ΑΓ και ΒΓ με νόμο 

ημιτόνων

Χρησιμοποίηση των πλευρών ΑΓ και ΒΓ ως βάσεων 

για νέα τρίγωνα

Rojan Snell (1581 – 1626)

 1615: Μέτρηση λωρίδας 130 χιλιομέτρων  με πλέγμα 33 τριγώνων.

Αββάς Jean Picard (1620 –1682)

Με γραμμή βάσης της ευθεία Παρίσι - Φοντενεμπλό, μήκους 11 χιλιομέτρων, 

τοπογραφικό διάγραμμα της Γαλλίας

Στο Παρίσι η μοίρα έχει μήκος 110.480 μέτρα.

Η δυτική ακτή της Γαλλίας οφείλει να μετακινηθεί κατά 1.5ο ανατολικά

Λουδοβίκος ΙΔ

: Το ταξίδι σας μου στοίχισε ένα σημαντικό 

μέρος του βασιλείου μου.

6. Το σχήμα της Γης

Η Γη είναι συμπιεσμένη στον ισημερινό
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ή στους πόλους; 

H αποστολή στη Λαπωνία

Pierre Louis Moreau de Maupertuis 

(1698 – 1759)

Alexis Claude Clairault (1713-1765)

ΗΗ  αποστολήαποστολή  στοστο  ΠερούΠερού

Charles Marie de la Condamine (1701 – 1774)

To μήκος της μοίρας στο Περού: 109,95

Το μήκος της μοίρας στη Λαπωνία: 111,11

Άρα:

Η Γη είναι ένα σφαιροειδές συμπιεσμένο 

στους πόλους

7. Το μέτρο

Η Γαλλική Επανάσταση (1789) επιβάλλει ενιαίες 

μονάδες μετρήσεως στο δεκαδικό σύστημα

… Είναι εφικτό να αποκτήσουμε μια μονάδα 

μετρήσεως του μήκους που να μην εξαρτάται από 

καμιά άλλη ποσότητα. Αυτή η μονάδα συναρτάται με 

την ίδια τη Γη. Το ένα τέταρτο του γήινου 

μεσημβρινού θα γίνει η πραγματική μονάδα 

μετρήσεως και το ένα δεκάκις εκατομμυριοστό της 

θα είναι η συνήθης μονάδα.

Προτείνουμε συνεπώς, την άμεση μέτρηση ενός 

τόξου μεσημβρινού από την Δουγκέρκη μέχρι τη Βαρκελώνη … 

Από την ομιλία του Condorcet στη γαλλική εθνοσυνέλευση στις 26 Μαρτίου 

1791
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Jean Baptiste Delambre: 

Παρίσι - Δουνκέρκη

Pierre Mechain: Παρίσι - Βαρκελώνη

8. Χαρτογραφία

Θεώρημα Euler:

Η σφαίρα δεν είναι αναπτύξιμη επιφάνειαΗ σφαίρα δεν είναι αναπτύξιμη επιφάνεια 

(δηλαδή, αντίθετα με τον κύλινδρο και τον κώνο δεν είναι δυνατόν να 

παρασταθεί στο επίπεδο χωρίς παραμορφώσεις) 

Χαρτογραφικές Προβολές

Κυλινδρική προβολή

Σημείο P με γεωγραφικό μήκος λ και γεωγραφικό πλάτος φ προβάλλεται στο 

σημείο (Rλ, Rεφφ)

Στερεογραφική προβολή Στερεογραφική προβολή (Ίππαρχος 2ος αιώνας π.Χ.)(Ίππαρχος 2ος αιώνας π.Χ.)

Προβολή του Προβολή του MercatorMercator  (  (σύμμορφη απεικόνιση) 

Σημείο P με γεωγραφικό μήκος λ και γεωγραφικό 

πλάτος φ προβάλλεται στο σημείο  (x,y) με x=Rλ και 














 +⋅=
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9. Κυματική Θεωρία

Jules Antoine Lissajous (1822 – 1880)

1855: Οπτική μέθοδος για τη μελέτη σύνθετων ταλαντώσεων

… Προσάρτησε ένα μικρό κάτοπτρο σε καθένα από τα 

ταλαντωνόμενα αντικείμενα (για παράδειγμα σε δυο 

διαπασών), και φώτισε με μια δέσμη φωτός το ένα 

κάτοπτρο. Η δέσμη αντανακλάστηκε πρώτα στο άλλο 
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κάτοπτρο και στη συνέχεια σε μια μεγάλη οθόνη, όπου σχημάτισε ένα 

δισδιάστατο σχήμα, το οπτικό αποτέλεσμα της σύνθεσης των δυο 

ταλαντώσεων. 

Jean Baptiste Joseph Fourrier (1768 –1830)Jean Baptiste Joseph Fourrier (1768 –1830)

H βαθιά μελέτη της φύσης  αποτελεί την πιο γόνιμη πηγή 

μαθηματικών ανακαλύψεων.

1822: Theorie Analytique de la Chaleur1822: Theorie Analytique de la Chaleur

Λύσεις της εξίσωσης της μορφής:

Ανάλυση του ακουστικού φάσματος

Ήχος: Κανονική, περιοδική ταλάντωση 

Σε κάθε ήχο αντιστοιχεί μια σειρά Fourier που αποτελεί την «υπογραφή» του.

Πειραματική απόδειξη: Herman 

Ludwig Ferdinand von Helmholtz 

(1821 – 1894) με τη βοήθεια 

αντηχείων.

Γενίκευση της ανάλυσης Fourier και 

σε μη περιοδικές συναρτήσεις. Εφαρμογές στην κβαντική θεωρία
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