Fira Pi-dagen
med Navet
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morgon är det pi-dagen! En anledning att fira spännande matematik och en av världens
mest fascinerande talföljder. p innehåller oändligt många decimaler och är ett irrationellt
tal. Det innebär att det inte kan skrivas som ett heltal eller som en kvot mellan två heltal.
Pi är tätt sammankopplat med ALLA cirklar genom att förhållandet mellan omkrets och
diameter i cirkeln är:

Vilket engelskt ord bildar rebusen?

Omkrets
=π
diameter

Pi-dagen firas alltid 14:e mars, på tredje månadens fjortonde dag; 3,14

Pi-sudoku

Du behöver: 50 st tandpetare eller tändstickor
(alla lika långa), A3 papper (eller 2 ihoptejpade
A4), penna, anteckningspapper

Att lösa sudoku är populärt världen över. Här har du möjligheten att
lösa ett sudoku med pi-inriktning.
Gör så här:
Placera de 12 första siffrorna i talet Pi (3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8):
1. I varje avgränsat sudokuområde (alla blå och bruna områden)
2. I alla rader och alla kolumner (Rödprickad inramning visar ett
område i varje riktning)
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Hur sannolikt är pi?
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Gör så här:
1. Rita parallella linjer på pappret, avståndet
mellan linjerna ska vara dubbelt så långt som
tändstickan/tandpetarens längd.
2. Sprid ut tändstickorna/tandpetarna på pappret
utan att titta. Alla ska vara på pappret.
3. Räkna antalet stickor som ligger på (skär)
linjerna du ritade. Dela antalet stickor som
spridits ut (50) med antal som skär linjerna och
skriv ner resultatet.
4. Upprepa punkt 2-3 minst 10 gånger. Ännu fler
gånger ger bättre resultat.
5. Addera dina resultat och dela summan med
antalet gånger du försökte.
Hur nära pi (3,1415…) hamnade du?
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Läs mer på brainfreezepuzzles.com/files/pi_sudoku_2008.pdf

Slice the
Du behöver: papper och penna
Gör så här:
1. Rita flera runda pajer (eller egentligen flera cirklar).
2. Dela upp en paj/cirkel med tre raka streck. Titta noga på hur många bitar det blev.
3. Dela upp nästa paj/cirkel med 3 raka streck, men försök nu att få fler eller färre bitar än
du fick först.
På hur många olika sätt kan du dela upp pajen/cirkeln så att det blir bitar? Utmana någon
annan att pröva!

50
antal stickor på linjen
I vårt fall 50/15 = 3,33333...

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
• π är 16:e bokstaven i det grekiska alfabetet och
1:a bokstaven i det grekiska ordet för omkrets,
Περίμετρος, perímetros.
• Det finns dubbla anledningar att fira på pi-dagen
eftersom det också är Albert Einsteins födelsedag.
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Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång förbereder vi för påsken...

