Historisk matematik

med Navet

Genom historien har tal med annorlunda egenskaper haft en
speciell roll, ibland till och med uppmärksammade som om de
var magi eller ren underhållning. Några av dessa fascinerande
tal är primtal och palindromtal. Dessutom innehåller den
matematiska historien spännande geometriska utmaningar

i både 2- och 3 dimensioner samt upptäckter vars resultat
håller än idag. Om du prövar några av dagens matematiska
utmaningar får du också klura på matematik som har en
historia! I några av dem kan det vara lämpligt att utmana en
kompis!

Ett eget pythagoraspussel
Pythagoras pussel går att lösa genom att använda varje liten triangels

Räkna med palindrom

hypotenusa som sida på kvadraten du vill lägga. När triangelns längsta
sida (=hypotenusan) har lagts utåt kan de fyra trianglarna bilda en ram
som lämnar ett kvadratiskt mellanrum i mitten. I mellanrummet passar

Lösningen på problemet hittar du nedan:

den kvadrat som du klippte enligt längden b minus a (b-a).

1118 + 1881 + 8181 + 8818 = 1181 + 1818 + 8118 + 8881
Omvänt är det fortfarande korrekt.

Hypotenusa

Katet

1888 + 8118 + 8181 + 1811 = 8188 + 1818 + 1881 + 8111
Tack Magnus Ehinger för uppslag till övningen!

Katet

Erastotenes såll –
var finns primtalen?

Primtal är naturliga tal som är större än 1 och
som inte går att dela med något annat än ett

•

och sig självt. Euklides, som var en grekisk
matematiker på 300-talet, formulerade en sats
som visar att det finns oändligt många primtal.
Sedan människan har kunnat ta hjälp av datorer
för beräkningar med mycket stora tal har det
blivit lättare att hitta riktigt stora primtal. De

Pythagoras; (570 f Kr –
495 f Kr), grekisk filosof
och matematiker. Känd
för sin beskrivning av
rätvinkliga trianglars förhållande mellan kateterna
och hypotenusan.

primtal du hittar i övningen med Erastotenes (1
till 100) såll är 25 stycken; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,
71, 73, 79, 83, 89, 97. Hittade du alla med hans
metod? Pröva gärna att fortsätta upp till 200
eller högre. Blir det lättare eller svårare? Finns
det lika många primtal mellan 101 och 200 som
mellan 1 och 100?

•

Erastotenes (276 f Kr – 194 f Kr), grekisk astronom,
matematiker, poet och geograf. Mest känd för sin
mycket tidiga (och förvånansvärt korrekta) beräkning av
jordens omkrets med hjälp av trigonometri (baserat på
skuggan från obelisken i Alexandria, zenit i Syene och
avståndet Syene- Alexandria).

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång förbereder vi för jul...

