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     Talet π

Talet π (uttalas pi) är kvoten mellan omkretsen av en cirkel och 
dess diameter. Redan på 2000-talet före Kristus kunde Egyptierna 
få fram ett värde för π. När man skrev bibeln hade man också en 
känsla för talet. Där kan man läsa om en cirkelrund bassäng på 
följande sätt:

”Han gjorde vidare Havet i gjutgods. Det var cirkelrunt och mätte 
tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i 
omkrets.”
1 Kung 7:23 (upprepas i 2 Krön 2:4).

Idag vet man att talet π har miljarder siffror.  Detta har datorer 
räknat ut. Talet π verkar aldrig ta slut.

Talet π börjar med 3,1415926535897932384.  
Hur kan du se det i verket?

omkrets
diameter

= π

2000-talet f. Kr. 
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Det finns många serier som ger talet π. Den översta som börjar med 
2/π är den första oändliga serien som upptäcktes i Europa. Den är från 
1593. Dess upphovsman var François Viète.

Nästa serie, som börjar med π/2, är från 1655. Dess upphovsman är 
John Wallis som också kom på tecknet för oändligheten, ∞.
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Pythagoras sats

För alla trianglar med en rät vinkel gäller att

”Kvadraten på hypotenusan är lika med  
summan av kvadraterna på kateterna”.

Pythagoras (580 f. Kr. - 495 f. Kr.) var en grekisk filosof och matematiker. 
Pythagoras sats var känd långt innan Pythagoras levde så den hade  
likaväl kunnat heta något annat. Det finns många bevis för Pythagoras 
sats. En enkel sökning på nätet ger omedelbart närmare 100 stycken. 

Pythagoras grundade sin egen religion. Han drev sin religion som en 
sekt. Till sin religion hittade han på många underliga regler kring hur 
man fick leva. Till exempel fick man inte äta bönor. Han tillät dessutom 
bara heltal. En legend säger att en av hans lärjungar, Hippasos, hittade  
talet 2 som man inte kan skriva med hjälp av två heltal, det vill säga 
som ett bråk. Hippasos blev överlycklig och berättade för Pythagoras. 
Pythagoras blev så arg så att han dömde Hippasos till döden genom 
drunkning. 

500 f. Kr. 
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Månens kvadratur

De antika grekerna var väldigt förtjusta i den skönhet som finns i  
geometrin. Till exempel visade en grekisk matematiker, Hippokrates  
från Chios, som levde på 400-talet före Kristus hur man kan konstruera 
en måne som är lika stor som en kvadrat. 

Idag vet man att bara finns fem typer av månar  
som kan ha exakt samma area som en kvadrat.  
Tre av dem upptäckte Hippokrates.  
De två andra upptäckte man omkring år 1770. 

Lampan har två orangea månar. Dessa månar  
har exakt samma yta som den röda triangeln. 

Till skillnad från en måne kan en cirkel  
aldrig ha samma area som en kvadrat. 

400 f. Kr. 
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Primtal

Ett primtal är ett heltal som är större än 1 och som endast är delbart 
med ett och sig självt. Redan under 300-talet före Kristus kunde den 
grekiske matematikern Euklides visa att det finns oändligt många  
primtal. 

Under en lång tid tänkte man att primtal är  
oanvändbara. Detta visade sig vara fel när man  
kom på att man kan använda primtal för  
att kryptera information - som vid krig.  

Verket visar de lägsta primtalen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 och 19.

300 f. Kr. 
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Arkimedes pussel

Arkimedes var en grekisk matematiker som levde under 200-talet före 
Kristus. Han hade många spännande idéer. Bland annat så räknade han 
ut hur många sandkorn som fyller hela universum. Han kom fram till 
8·1063 sandkorn. Detta är en åtta följt av 63 nollor.

År 2003 återupptäckte matematikhistoriker det 
kvadratiska pussel som syns nedan.  
De hittade pusslet på ett 1000 år gammalt pergament. 

Man tror att det är Arkimedes som kom på detta 
pussel. Pusslet fascinerar för man kan lägga det  
på många olika sätt.   
År 2003 kom fyra matematiker fram till att man 
kan lägga det på 17 152 olika sätt för att få fram 
kvadraten.

200 f. Kr. 
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Tangram

Ett tangram är ett pussel med sju bitar. Det kommer från Kina där det 
var populärt under Songdynsatin (960 - 1127). Bitarna har bestämda 
former. Fem är rätvinkliga trianglar, en är en kvadrat och en är en pa-
rallellogram. Utmaningen med ett tangram är att bilda en given silhuett 
med alla sju bitar. Här har vi bildat två hus.

1000 e. Kr. 
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På 1200-talet undersökte italienaren Leonardo 
Fibonacci hur antal kaniner ökar om:
• det från början finns ett par kaniner
• kaniner blir könsmogna när de är två  

månader gamla
• varje könsmoget kaninpar får två  

kaninungar varje månad
• ingen kanin dör
Han kom fram till vad vi idag kallar för  
Fibonaccis talföljd. 

Ur Fibonaccis talföljd kan få det Gyllene snittet  
som man använder inom konst och arkitektur.

ett nyfött kaninpar

kaninerna är  
en månad gamla

kaninerna är två månader 
gamla eller mer

1

3

1

5

2

8

månad 1 månad 2 månad 3

månad 4 månad 5 månad 6

Fibonaccis talföljd

1200 e. Kr. 
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Vivianis sats

Vincenzo Viviani (1622 - 1703) var en italiensk matematiker och  
vetenskapsman. Han undersökte bland annat geometriska samband  
för liksidiga trianglar. En liksidig triangel är en triangel där alla sidor  
är lika långa.  

Viviani levde samtidigt som Galileo Galilei (1564 - 1642). Galilei är  
känd för att han upptäckte att Jupiter har flera månar. Han är ännu  
mera känd för att han insåg att jorden snurrar kring solen.  
Detta retade kyrkan som ville tro på motsatsen. Därför såg kyrkan  
till att Galilei inte fick lämna sitt hem.  
Galilei blev väldigt imponerad av Vivianis talang.  
Därför började han samarbeta med Viviani. 

När Galilei dog var det Viviani som 
skrev hans biografi. Viviani försök-
te också publi cera Galileis samlade 
verk. Detta satte kyrkan stopp för. 
Den katolska kyrkan förstörde både 
för Viviani och för vetenskapen i 
allmänhet.

Bilden till höger visar en av Vivianis 
satser.

1600 e. Kr. 
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Talet e (Eulers tal, Napiers konstant)

Den första koopplingen till talet e finns i John Napiers verk om 
logaritmer från 1618 men talet e upptäcktes egentligen inte 
förrän 1683 av Jakob Bernouilli. Det var när han skulle räkna på 

räntor som han fann att 1lim (1 )n
n

e+ →
 
 när n→∞  .

Matematiker och fysiker klarar sig inte utan talet e. Talet gör att 
många beräkningar blir mycket lättare. Precis som talet π verkar 
talet e aldrig ta slut. 

Det finns en minnesregel för att komma ihåg e med 15 decimaler.  
Först kommer man ihåg 2,7. Sedan lägger man till årtalet 1828  
två gånger. Det var detta år som den norske dramatikern Henrik 
Ibsen föddes. Därefter adderar man vinklarna i en triangel som 
är både likbent och rätvinklig. Det blir 45, 90 och 45.  
Resultatet blir 2,718281828459045...

På bilden syns den troligen mest  
produktive matematikern genom 
tiderna,  Leonhard Euler (1707 - 1783).
Det var han som kom på namnet 
e för talet.

Det finns många serier för e. 
På nästa sida kommer tre vackra exempel.

1683
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Eulers identitet

Lenoard Euler (1707-1783) från Schweiz räknas som en av de främsta 
matematikerna genom tiderna. 1748 presenterade han vad vi idag kall-
ar för Eulers formel: cos sinixe x i x= +

Den kopplar samman exponentialfunktionen och de trigonometriska 
funktionerna. Ur den följer Eulers identitet: 1 0ie π + =

som binder ihop fyra tal från helt olika delar av matematiken.`Den bin-
der ihop talet  e,  talet π , den imaginära enheten  i från komplexa talen 
och talet 1  från aritmetiken. Dessutom finns nollan, likhetstecknet och 
additionstecknet ochså där. Vackrare än så kan det nog inte bli!

1748
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Möbiusbandet

En icke-orienterad yta har inte en framsida och en baksida. Möbiusban-
det är den enklaste icke-orienterade ytan. Man kan tillverka sitt eget 
möbiusband genom att klippa ut en rektangulär pappersremsa, vrida 
pappret ett halvt varv för att sedan tejpa eller klistra ihop ändarna. Det 
finns många beskrivningar på nätet. Testa gärna! 

Möbiusbandet var under antiken ett tecken för oändligheten. 

Benämningen kommer från matematikern och astronomen August 
Ferdinand Möbius. Han beskrev den ungefär samtidigt som en annan 
matematiker, Johann Benedict Listing, år 1858, men de gjorde det obe-
roende av varandra.

ca 1850
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Morleys teorem

”Genom att dela alla vinklar i en triangel i tre lika stora vinklar får  
man alltid en mindre triangel med tre lika långa sidor.” 

Detta föreslog schackspelaren och matematikern Frank Morley år 1899. 
Morleys kollegor tyckte att Morleys sats var så elegant så de kallade  
den för Morleys mirakel. En sats är en matematisk idé som man inte  
har bevisat. 

Det dröjde ända till 1909 innan den indiske matematikern Mandyam 
Tondanur Naraniengar bevisade Morleys sats.

Morleys teorem fascinerar matematiker än idag. Idag finns det  
många bevis. Så sent som år 1998 kom en känd fransk matematiker,  
Alain Connes, på ett nytt bevis.

1899
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Johnsons teorem

När tre lika stora cirklar skär varandra i en punkt så hamnar  
de tre andra skärningspunkterna på en ny lika stor cirkel.  
Detta upptäckte Roger Johnson år 1916. 

Att man upptäckte något så enkelt på 1900-talet fick matematiker  
att undra om det fanns mer att upptäcka som är lika enkelt. 
Det fanns det!

1916
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Kvadrera en rektangel

Kan man täcka en rektangel med kvadrater om sidorna på alla kvadrater 
är i hela centimeter? Denna fråga sökte matematiker svar på under mer 
än hundra år. 

År 1925 upptäckte en polsk matematiker, Zbigniew Morón, den första  
sådana rektangeln. Den är 33 x 32 cm. Kvadraterna som täcker  
rektangeln har sidorna 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 och 18 cm.  
Det är denna rektangel som du ser i verket nedan.

På nästa finns två andra verk med kvadrerade rektanglar.

1925
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Matematiska områden 
utan årtal
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Topologi

Topologi är det område inom geometrin där man endast bryr sig om 
form. Två föremål är topologiskt identiska om man kan dra eller trycka 
ihop dem så att de kan omvandlas till varandra. Man får inte slita av 
eller lägga till någon bit.

Skulpturen nedan har tre topologiskt identiska skulpturer.
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Knutar och knutteori

Alla knutar inom knutteorin är slutna. Den centrala frågan inom knut-
teorin är om två knutar är lika. Om två knutar kan bearbetas så att de 
får samma form är de lika. Carl Fredrik Reuterswärds knut på revolverns 
pipa i Non-violence är enligt knutteorin ingen knut då den inte är slu-
ten.

En känd knut är den gordiska knuten. En gordisk knut är en knut som är 
besvärlig att knyta upp men som kan lösas upp på ett enkelt sätt med 
drastiska metoder. Enligt en legend fanns det i den grekiska staden Gor-
dion en knut som satt på en oxkärra som ingen kunde lösa upp. Alexan-
der den store försökte men misslyckades. Då blev han så arg så att han 
högg itu knuten med ett svärd. 

Forntida fynd visar att användandet av knutar är äldre än den moderna 
människan. De finns två lika matematiska knutar på varje verk. Dessa 
sitter på en icke-matematisk knut.
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Icke-euklidiska ytor

Den euklidiska geometrin bygger på plana ytor. I den icke-euklidiska 
geometrin utgår man från krökta ytor som är elliptiska eller hyperbo- 
liska. Vårt eget jordklot är den enklaste elliptiska icke-euklidiska ytan.

Icke-euklidiska ytor är väldigt spännande. Där kan vinkelsumma för en 
triangel både blir mer eller mindre än 180°. Detta skulle aldrig hända 
inom den euklidiska geometrin!

Euklides själv levde ca 300 f.Kr. i Alexandria. Euklides mest berömda 
skrift Elementa innehåller nästan all den matematik som de grekiska ve-
tenskapsmännen dittills hade funnit då. En stor del av Elementa handlar 
om geometri. Det sägs att Elementa är den näst efter bibeln mest lästa 
boken.

Tavlorna visar trianglar på kökta ytor.
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Övrigt
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