Inför Pi-dagen
med Navet
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nästa vecka är det äntligen dags för 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-aktiviteter.

Pi, 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. Alla cirklar har samma förhållande mellan omkrets
och diameter. Omkretsen dividerad med diametern = π.

Pi-prickar
När prickarna av samma färg binds samman så att de bildar månghörningar
så blir det tydligt att de olika siffrorna upprepas i mycket olika grad. Det är t
ex så få nollor att det inte ens blir någon månghörning om du inte hade väldigt
många prickar från början. Det mönster som du målar prickarna i avgör hur
dina månghörningar kommer att se ut.

Spela pi-spel
När du slår med tärningarna finns det vissa kombinationer som kommer att
komma upp oftare på grund av att de förekommer fler gånger. Därför är det
smart att omedelbart vända på dem med få möjligheter direkt när du slår dem.
1:an kan vändas när den är en av de två tärningarna i alla kombinationer.
Alla siffror från 2 till 6 kan vändas varje gång de kommer upp på en tärning eller
i kombinationer enligt nedan:
1+1=2; en kombination
1+2= 3; en kombination
1+3=4 och 2+2=4; två kombinationer
1+4 och 2+3 =5; två kombinationer
1+5 och 2+4 och 3+3 =6; tre kombinationer
Siffrorna härefter kan endast vändas när båda tärningarna kombineras.
1+6 och 2+5 och 3+4 och 6+1=7; fyra kombinationer
2+6 och 3+5 och 4+4=8; tre kombinationer
3+6 och 4+5 =9; två kombinationer
0:a finns ingen så tidigt i talraden av pi

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

Fundera på hur informationen ovan kan hjälpa dig att vinna över din
motståndare.
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Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång är det den 100:e BT sidan!!!

