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:

Omkrets
=π
diameter

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

Pi – i ett förhållande med diametern
och omkretsen
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.
När längden på diametern är 1 blir omkretsen automatiskt pi.

O-pi-nion = OPINION

Hur sannolikt är pi?
I den här övningen räknade du på sannolikheten att hitta pi med hjälp
av Buffons formel. Du räknar ut sannolikheten (P) för att stickorna
hamnar på de parallella linjerna (se nedan) när de sprids ut på pappret.
Formeln för detta formulerades av matematikern Georges-Louis Leclerc
(1707-1788), greve de Buffon.
Formeln ser ut så här:
(2 • a)
P=
(π • L)
Om L = 2 • a så får vi att π = 1
P
P= sannolikheten att en sticka träffar en linje
L= sträckan mellan två linjer
a= längden av en sticka/tandpetare
För att räkna ut Pi delas det totala antalet stickor du spridit ut på
pappret med det antal som skär de raka linjerna.
För att räkna med pi delar du alltså det totala antalet stickor du har
spridit ut på pappret med det antalet som skär de raka linjerna.
Läs mer om Buffons formel och ta hjälp av ännu mer exakta digitala
uträkningar här:

Slice the
Med tre streck är det möjligt att dela upp en cirkel i som minst 4 delar och som mest 7 delar.
5 och 6 delar är förstås också möjligt. Har du inte prövat det ännu, så gör det nu.

https://mste.illinois.edu/activity/buffon/
https://www.youtube.com/watch?v=sJVivjuMf WA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Buffons_n%C3%A5l
https://mste.illinois.edu/activity/buffon/
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Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång förbereder vi för påsken...

