Fira pi-dagen
med Navet
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å måndag är det Pi-dagen igen! Den firas varje år den 14:e mars
(3,14= 3:e månaden, 14:e dagen) som en dag för att fira matematik
och annat som uppmärksammar spännande pi-saker.

Det finns dubbla anledningar att fira på
pi-dagen eftersom det också är Albert
Einsteins födelsedag.

π är ett irrationellt tal. Det betyder att π inte kan skrivas som ett heltal
eller som en kvot mellan två heltal – det innehåller istället ett oändligt
antal decimaler.

π

är 16:e bokstaven i det grekiska alfabetet och 1:a bokstaven i det
grekiska ordet för omkrets, Περίμετρος, perímetros.

14:e mars 2015 var ett speciellt datum för alla som gillar pi, π
(tredje månaden) (14:e dagen)
år 2015
kl 9:26:53
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Pi – i ett förhållande med diametern
och omkretsen

Kan du hitta pi-orden?

Leta framlänges, baklänges, diagonalt, horisontellt och vertikalt

Omkretsen av en cirkel är ungefär 3 gånger så lång som samma cirkels
diameter. Ofta behöver vi inte vara mer exakta än så för att göra en
uppskattning om en cirkels omkrets.
Men varför når inte den tredje diametern riktigt ända fram när du
jämför diametern med omkretsen? När längden på diametern är 1 blir
omkretsen automatiskt pi, så det är 0,14 som saknas när du lägger ut
dina snören (1+1+1+0,14= pi). Detta förhållande mellan omkrets och
diameter är en egenskap som gäller alla cirklar.
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Om du vill undersöka dina cirklar i detalj – mät dina snören/band
noggrant och beräkna:
Omkretsens längd
Diameterns längd

Omkrets

=?

Hur nära pi kommer du?

Diameter

Omkrets
=π
diameter

Pi har måååånga decimaler!
•
•
•
•

Det finns inte en enda 0:a inom de första 31 decimalerna av pi
På position 763 och framåt finns det sex nior i rad
Det tar ca 9 timmar att bara räkna upp 44 000 decimaler av pi (för
den som kan det…)
Alla decimaler av pi kommer troligen aldrig att bli kända

Spik, spis, alpin, pingvin, uppifrån, Pinterest, spinkig, vedspis, spis, pianist,
spindel, typisk, hospital, pinsam, kopiera, Picasso, olympiad, pinne, tropisk,
spiral, spindelnät, pipett, pil, pistill, pingpong, pilgrim, pingis, maskopi,
skräpig, pip, fiskpinne, kopiera, pizza, utopi, bespisning, epidemi

Hur lång mening kan du skapa med hjälp
av bara pi-ord?
Exempel:

Pianistens spinkiga spindel spisade
gropig pizza.
Skicka in din pi-mening till info@navet.com.
Navet lottar ut priser 13/4.

Nästa gång blir det påskbus med Tunda &Triton!

