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!

Räkna med palindrom

Ett eget pythagoraspussel
1. Rita en rätvinklig triangel. Klipp ut 4 likadana trianglar.

Oftast när vi hör talas om palindrom handlar det
om ord som kan läsas på samma sätt framlänges
och baklänges, t ex naturrutan och kajak. Samma
fenomen finns bland tal, s k palindromtal.
Exempel på palindromtal är: 33, 101, 212, 1771,
23532 m fl.

2. Ge sidorna namnen a,b,c (se bild). Mät och skriv upp hur långa
sidorna är.

Du behöver: papper och penna, siffrorna 1 och 8

Du behöver: rutigt papper, sax och linjal
Gör så här:

3. Rita en kvadrat (alla sidor lika långa) med en sida som är anpassad
efter dina trianglar. Den ska vara b minus a (b-a) lång.

Hur ska fyrsiffriga tal placeras så att hela
additionen är ett palindrom INNAN du räknar ut
den OCH att additionen stämmer åt båda hållen?
För att göra det lite lättare har vi placerat ut två
av talen innan du börjar.

4. Nu är det dags att lägga pussel! Dina fem bitar ska tillsammans
bilda en kvadrat.
Titta in på förklaringssidan för att få tips och trix för att lyckas. Utmana
gärna en kompis!

Erastotenes såll – var finns primtalen?

Titta in på förklaringssidan om du behöver hjälp!

dvs tal som bara är delbara med ett och sig själva (de går inte att
dela upp i faktorer). Men vilka är de? Det tog Erastotenes reda på
genom sitt såll.

•
Du behöver: papper och penna
Gör så här:
1. Skriv upp alla tal från 1 till 100 på ditt papper.
2. Ringa in 2:an som är det första primtalet. Stryk sedan alla tal som går att dela
med 2.

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

3. Nästa tal som inte har strukits är 3 – ringa in. Stryk sedan alla tal som går att
dela med 3.
4. Nästa tal som inte har strukits är 5- ringa in. Stryk sedan alla tal som går att
dela med 5.
5. Nästa tal som inte har strukits är 7- ringa in. Stryk sedan alla tal som går att
dela med 7.
6. Nu har du hittat alla primtalen! Kolla för säkerhets skull att det stämmer med
vad ett primtal är!.

•

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).

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 jul...

