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Η φιλοσοφία της φύσης είναι γραμμένη σε

εκείνο το μεγάλο βιβλίο που βρίσκεται συνεχώς

μπροστά στα μάτια μας, εννοώ το σύμπαν.

Δεν μπορούμε όμως να το κατανοήσουμε χωρίς

να μάθουμε πρώτα τη γλώσσα του και

να αντιληφθούμε το νόημα των συμβόλων της.

Το βιβλίο είναι γραμμένο στη γλώσσα των

Μαθηματικών…

Γαλιλαίος



3



4

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των βασικών σταδίων στην εξέλιξη της

Άλγεβρας ανά τους αιώνες. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην

Αριθμητική Άλγεβρα της Αρχαίας Αιγύπτου και της Αρχαίας Βαβυλώνας (μια περίοδος που

συμπίπτει με την πρώτη περίοδο της Ιστορίας των Μαθηματικών, δηλαδή την περίοδο

συσσώρευσης της μαθηματικής γνώσης) και παρουσιάζουμε την αλγεβρική προσέγγιση των

Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων σε διάφορα προβλήματα που επιλύονταν κατά βάση με την

μέθοδο της δοκιμής και του λάθους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας προβάλλουμε την γεωμετρική προσέγγιση των Αρχαίων

Ελλήνων σε γραμμικές και δευτεροβάθμιες εξισώσεις μέσα από το έργο του Ευκλείδη. Τα

περίφημα άλυτα προβλήματα της αρχαιότητας, όπως ο διπλασιασμός του κύβου και η

τριχοτόμηση της γωνίας, δίνουν το έναυσμα για την διείσδυση σε καινούρια μαθηματικά πεδία.

Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στον Διόφαντο και το έργο του, τα Αριθμητικά,

τα οποία αποτελούν σταθμό στην εξέλιξη της μαθηματικής διανόησης, γιατί θεωρούνται ως το

πρώτο βιβλίο άλγεβρας, εφόσον σε αυτό γίνεται χρήση συστηματικού συμβολισμού και λύνονται

με ειδικές μεθόδους προβλήματα που θεωρούνταν άλυτα. Έπειτα, παρουσιάζουμε τη βασική

θεωρία των αλγεβρικών εξισώσεων, όπως αναπτύχθηκε από τον ΑlKhwarizmi, ο οποίος χώρισε

σε έξι κατηγορίες τις γραμμικές και δευτεροβάθμιες εξισώσεις.

Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στην εξέλιξη της Άλγεβρας κατά την Αναγέννηση. Ξεκινά με

τους Ιταλούς Αβακιστές και επειδή η εμπορική επανάσταση σύντομα επεκτάθηκε και σε άλλα

μέρη της Ευρώπης, ασχολείται και με την Άλγεβρα στις αρχές του 16ου αιώνα στη Γαλλία και τη

Γερμανία. Αναφερόμαστε στο έργο του Girolamo Cardano, Rafael Bombelli, Francois Viete και

Simon Stevin.

Ολοκληρώνοντας την αναδρομή στη θεωρία των αλγεβρικών εξισώσεων, καταλήγουμε στο 5ο

κεφάλαιο, όπου γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη της Άλγεβρας στο 17ο και 19ο αιώνα. Αρχικά

στη συμβολή του Rene Descartes στα Μαθηματικά και την Άλγεβρα, καθώς σε αυτόν οφείλεται,

κυρίως, ο σύγχρονος αλγεβρικός συμβολισμός. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε το Θεμελιώδες

Θεώρημα της Άλγεβρας και την συμβολή του Gauss με την επίλυση της κυκλοτομικής εξίσωσης.
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Τέλος, φτάνουμε στον 19ο αιώνα με τον Evariste Galois, ο οποίος παρείχε ικανή και αναγκαία

συνθήκη για να είναι επιλύσιμη μια εξίσωση με τη μέθοδο τω ριζικών, θέτοντας με αυτόν τον

τρόπο τα θεμέλια για τη σύγχρονη θεωρία εξισώσεων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι είναι τα Μαθηματικά;

Τα μαθηματικά αποτελούν αναμφισβήτητα αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού μιας κοινωνίας,

επηρεάζονται απ’ αυτήν αλλά και την επηρεάζουν (Σημειώσεις Ιστορίας των Μαθηματικών –

Ε. Παπαδοπετράκης). Ένας άλλος ορισμός που μπορεί να δοθεί επίσης, κατά τον D. Struik,

είναι ότι: «τα μαθηματικά συνιστούν μια γιγαντιαία περιπέτεια στον κόσμο των ιδεών. Η ιστορία

τους εκτείνεται σε αναρίθμητες γενεές και αντικατοπτρίζει ορισμένες από τις πιο εξευγενισμένες

σκέψεις τους» (Συνοπτική Ιστορία των Μαθηματικών – D. Struik). Κατά τους P.JDavis και R.

Hersh, ένας απλοϊκός ορισμός είναι ότι: «Τα μαθηματικά είναι η επιστήμη της ποσότητας και του

χώρου» ή μια επέκτασή του ότι: «Τα μαθηματικά ασχολούνται επίσης με το συμβολισμό που

σχετίζεται με τη ποσότητα και το χώρο» (Η Μαθηματική Εμπειρία – P.JDavis/R. Hersh).

Οι επιστήμες της ποσότητας και του χώρου στην πιο απλή μορφή τους, είναι γνωστές ως

αριθμητική και γεωμετρία.

Η αριθμητική, όπως διδάσκεται στο σχολείο, σχετίζεται με τους αριθμούς των διάφορων ειδών

και τους κανόνες για τις πράξεις με αριθμούς: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και

διαίρεση. Επίσης, ασχολείται με τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής στις οποίες

χρησιμοποιούνται αυτές οι πράξεις.

Η γεωμετρία διδάσκεται στις μεγαλύτερες τάξεις. Κατά ένα τμήμα σχετίζεται με ερωτήματα

μέτρησης του χώρου. Π.χ. πόσα τετραγωνικά εκατοστά είναι ένα παραλληλόγραμμο που έχει

μήκος 4 εκατοστά και πλάτος 8 εκατοστά. Η γεωμετρία σχετίζεται επίσης με τις όψεις του χώρου

που έχουν μια ισχυρή αισθητική έλξη ή ένα απρόσμενο στοιχείο. Μας λέει, π.χ. ότι οι διαγώνιοι

σ’ ένα οποιοδήποτε παραλληλόγραμμο διχοτομούν η μία την άλλη ή σ’ ένα τυχαίο τρίγωνο ή ότι

οι διάμεσοι τέμνονται στο ίδιο σημείο ή ότι ένα πάτωμα μπορεί να καλυφθεί με ισόπλευρα

τρίγωνα ή εξάγωνα αλλά όχι με κανονικά πεντάγωνα.

Αν όμως η γεωμετρία διδαχθεί σύμφωνα με τις παραδοχές του Ευκλείδη το 300 π.Χ., έχει και μία

άλλη ουσιαστική όψη. Είναι και η παρουσίασή της ως παιδαγωγική επιστήμη. Ξεκινώντας,

δηλαδή, με έναν αριθμό από στοιχειώδεις ιδέες που θεωρούνται αυταπόδεικτες και

χρησιμοποιώντας κάποιους καθορισμένους μαθηματικούς κανόνες και λογικούς ισχυρισμούς, η

ευκλείδεια γεωμετρία οικοδομεί μία κατασκευή από συμπεράσματα που η πολυπλοκότητά τους

όλο και αυξάνεται.
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Αυτό που τονίζεται στη διδασκαλία της στοιχειώδους γεωμετρίας δεν είναι μόνο η χωρική ή

οπτική πλευρά του αντικειμένου, αλλά η μεθοδολογία με την οποία μια υπόθεση καταλήγει σε

ένα συμπέρασμα. Αυτή η μέθοδος εξακρίβωσης είναι γνωστή ως «απόδειξη». Η ευκλείδεια

γεωμετρία είναι το πρώτο παράδειγμα από ένα τυποποιημένο σύστημα εξακρίβωσης και έχει

γίνει το μοντέλο για τέτοιου είδους συστήματα. Η γεωμετρία υπήρχε ο μεγάλος τομέας

εξάσκησης για τη λογική σκέψη και (σωστά ή εσφαλμένα) θεωρήθηκε ότι προσφέρει στο μαθητή

ή στο σπουδαστή μια βασική εκπαίδευση σε μια τέτοιου είδους σκέψη.

Αν και οι αποδεικτικές όψεις της αριθμητικής ήταν ξεκάθαρες στους αρχαίους μαθηματικούς,

δεν τονίστηκαν ούτε στη δημιουργία των νέων μαθηματικών μέχρι το 1800. Στην

πραγματικότητα, μέχρι και τη δεκαετία του 1950, από τους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, οι

οποίοι ήταν κλονισμένοι από την κρούση των «νέων μαθηματικών», άκουγαν δηλώσεις πως η

γεωμετρία είχε «απόδειξη», ενώ η αριθμητική και η άλγεβρα δεν είχαν.

Με την αυξανόμενη έμφαση που δινόταν στις αποδεικτικές όψεις όλων των κλάδων των

μαθηματικών, ο C. S. Peirce ανακοίνωσε στα μέσα του 19ου αιώνα ότι «τα μαθηματικά είναι η

επιστήμη της δημιουργίας αναγκαίων συμπερασμάτων». Το περιεχόμενο των μαθηματικών

όμως, δεν ορίζεται με αυτό τον ορισμό. Τα μαθηματικά θα μπορούσαν να αφορούν οτιδήποτε,

αρκεί αυτό να ικανοποιούσε το σχήμα ακόλουθο: «υπόθεση – απόδειξη – συμπέρασμα».

Επομένως, φαντάζει ως λογικό ο ορισμός των μαθηματικών να αλλάζει, διότι κάθε γενιά και

κάθε σκεπτόμενος μαθηματικός μέσα σε μια γενιά διατυπώνουν έναν ορισμό σύμφωνα με την

αντίληψή τους (Η Μαθηματική Εμπειρία – P.JDavis/R. Hersh).

Ποια στάδια μπορούμε να διακρίνουμε στην Ιστορία των Μαθηματικών;

Συνεπώς, μπορούμε να διακρίνουμε τρία στάδια στην ιστορία των μαθηματικών (Σημειώσεις

Ιστορίας των Μαθηματικών  Ευτύχης Παπαδοπετράκης):

1. Ένα προεπιστημονικό εμπειρικό στάδιο, του οποίου η αρχή χάνεται στα βάθη των

αιώνων. Για μια μεγάλη ιστορική περίοδο, που χάνεται στην πριν την εποχή του σιδήρου, η

γνώση και η πράξη πήγαιναν μαζί. Ήταν μια ενιαία ζωντανή διαδικασία που περνούσε από γενιά

σε γενιά μόνο με το παράδειγμα και τον προφορικό λόγο. Όπως φαίνεται από τις πηγές που

διαθέτουμε μια μεγάλη συσσώρευση γνώσεων σχετική με τους αριθμούς, τη μέτρηση επιφανειών

και όγκων και την κατασκευή μεγάλων έργων, πραγματοποιήθηκε από τους πρώτους μεγάλους
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παραποτάμιους πολιτισμούς, που έκαμαν την εμφάνισή τους, στις δύο μεγάλες εύφορες

κοιλάδες, του Νείλου και της Μεσοποταμίας. Το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο όπως

επίσης δεν είναι τυχαίο ότι τους διαδέχτηκε, υπερβαίνοντάς τους στον τομέα των μαθηματικών ο

παραθαλάσσιος αιγαιοπελαγίτικος πολιτισμός των Ελλήνων. Κατά την περίοδο αυτή

κατακτώνται πολλά θεωρήματα στην πράξη ως πρακτικοί κανόνες και λύνονται εμπειρικά

προβλήματα αριθμητικής που σήμερα επιλύονται με τη βοήθεια συστημάτων δευτέρου βαθμού.

Όμως καμιά έννοια θεωρήματος, απόδειξης, ορισμού και αξιώματος δεν ανιχνεύεται στις πηγές

που μέχρι σήμερα τουλάχιστον διαθέτουμε για τα επιτεύγματα των πολιτισμών αυτών. Ενώ η

αρχή του σταδίου αυτού χάνεται στα βάθη των αιώνων, το τέλος του είναι με σαφήνεια

προσδιορισμένο στο 600 π.Χ., την εποχή δηλαδή του Θαλή (624 548 π.Χ.) από τη Μίλητο, στο

οποίο ο Πρόκλος αποδίδει τη διατύπωση των πρώτων θεωρημάτων.

2. Με τη διατύπωση των πρώτων θεωρημάτων, εγκαινιάζεται ένα νέο στάδιο στην ανάπτυξη

των μαθηματικών, το στάδιο του ραγδαίου ποιοτικού μετασχηματισμού του συνόλου των

γνώσεων αυτών και τις συγκρότησης τους σε αξιωματικοποιημένη παραγωγική επιστήμη.

Πρόκειται για το στάδιο της επιστημικής μεταλλαγής, όπου έρχονται στο φως νέες έννοιες και

μεθοδολογίες, όπως η έννοια της απόδειξης, του αξιώματος, του ορισμού. Σημαντικότατο

στοιχείο της φάσης αυτής αποτελεί η εμφάνιση του μαθηματικού λόγου και η σταδιακή

κατάκτηση συστηματικών κανόνων συμπερασμού. Το στάδιο αυτό τελειώνει με τη συγγραφή

των Στοιχείων από τον Ευκλείδη το 300 περίπου π.Χ..

3. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της σχετικής αυτονόμησης από την εμπειρία και της

αυτοτελούς ανάπτυξης της επιστήμης. Ερεθίσματα για να τεθούν νέα προβλήματα μπορούν να

τίθενται και από την ίδια την επιστήμη πλέον των μαθηματικών, από ερωτήματα που

προκύπτουν από ήδη αποδεδειγμένα θεωρήματα ή λυμένα παραδείγματα, από γενικεύσεις

επιμέρους θεωρημάτων ή θεωριών και βεβαίως από προβλήματα που θέτει η ζωή, δηλαδή άλλοι

τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας με προεξάρχοντα τον τομέα της παραγωγής.

Από πού επηρεάζονται τα Μαθηματικά;

Τα μαθηματικά έχουν επηρεαστεί από διάφορους τομείς, όπως, τη γεωργία, το εμπόριο, τη



14

βιοτεχνία, την πολεμική τέχνη, τη μηχανική, τη φιλοσοφία, τη φυσική και την αστρονομία.

Ξεχωρίζουμε ενδεικτικά, την επίδραση της υδροδυναμικής στη θεωρία συναρτήσεων, του

καντιανισμού και των χωρομετρήσεων στη γεωμετρία, του ηλεκτρομαγνητισμού στις διαφορικές

εξισώσεις, του καρτεσιανισμού στη μηχανική και του σχολαστικισμού στον απειροστικό λογισμό

(Συνοπτική Ιστορία των Μαθηματικών  DirkStruik).

Η ανάγκη για τα Μαθηματικά  Πώς ξεκίνησαν τα Μαθηματικά;

Μόλις και μετά βίας θα βρεθεί κάποιος πολιτισμός όσο πρωτόγονος κι αν είναι, που να μην

υποδεικνύει κάποιο στοιχειώδες είδος μαθηματικών. Ενδεικτικά, κάποια ιστορικά στοιχεία πολύ

βαθιά στους αιώνες αναφέρονται στη συνέχεια.

Οι πρώτες αντιλήψεις που απέκτησε ο άνθρωπος για αριθμούς και σχήματα ανάγονται στα πολύ

παλιά χρόνια, στη Παλαιολιθική Εποχή. Εκείνη την περίοδο, που διήρκεσε χιλιάδες χρόνια, οι

άνθρωποι ζούσαν σε σπηλιές, κάτω από συνθήκες που ελάχιστα διέφεραν από αυτές των ζώων.

Η κύρια ενεργητικότητά τους περιοριζόταν μόνο σε στοιχειώδεις διαδικασίες, όπως τη συλλογή

τροφής από οπουδήποτε ήταν σε θέση να τη βρουν. Κατασκεύασαν όπλα για κυνήγι και

ψάρεμα, ανέπτυξαν μια γλώσσα για να επικοινωνούν μεταξύ τους και στην Ύστερη Παλαιολιθική

Εποχή εμπλούτισαν τη ζωή τους με δημιουργικές μορφές τέχνης, αγαλματίδια και ζωγραφιές. Η

ζωγραφική στα σπήλαια της Γαλλίας και της Ισπανίας (πριν από 15.000 χρόνια περίπου)

φαίνεται πως είχε κάποιο τελετουργικό νόημα. Συνάμα, αποκαλύπτει μια αξιόλογη αντίληψη της

μορφής.

Η πρόοδος προς την κατανόηση αριθμητικών αποτιμήσεων και σχέσεων στο χώρο ήταν

ελάχιστη, ως την εποχή που συντελέστηκε η μετάβαση από την απλή συλλογή τροφής στην

παραγωγή της, από το κυνήγι και το ψάρεμα στη γεωργία. Από τη θεμελιακή αυτή μεταβολή, την

επανάσταση που μετέτρεψε τη στάση του ανθρώπου απέναντι στη φύση από παθητική σε

ενεργητική, σημειώνεται η έναρξη της Νεολιθικής Εποχής.

Το μεγάλο αυτό γεγονός στην ιστορία του ανθρώπινου γένους έχει συμβεί πριν από 10.000

χρόνια. Τότε που έλιωσαν οι πάγοι που σκέπασαν την Ευρώπη και την Ασία και στη θέση τους

εμφανίστηκαν με τον καιρό δάση και έρημοι. Σιγά σιγά σταμάτησε η νομαδική περιπλάνηση για

αναζήτηση τροφής και συντελέστηκε, σε πλατιά κλίμακα, η μεταλλαγή των ψαράδων και των

κυνηγών σε πρωτόγονους καλλιεργητές. Αυτοί, παραμένοντας στην ίδια τοποθεσία όσο καιρό το
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έδαφος ήταν γόνιμο, άρχισαν να χτίζουν μονιμότερες κατοικίες. Για να προστατεύονται από τις

δυσμενείς καιρικές συνθήκες και από τις επιθέσεις των εχθρών τους, συγκεντρώνονταν και

σχημάτιζαν χωριά. Πολλοί τέτοιοι νεολιθικοί οικισμοί έχουν ανασκαφεί. Τα ευρήματα

φανερώνουν πώς αναπτύχθηκαν σταδιακά κάποιες στοιχειώδεις τέχνες για την κατασκευή

χειροποίητων αντικειμένων, όπως είναι η αγγειοπλαστική, η ξυλουργική και η υφαντουργική.

Υπήρχαν σιταποθήκες για να φυλάγεται το πλεόνασμα και να μη στερούνται οι κάτοικοι την

τροφή κατά τις βαρυχειμωνιές και τις κακοκαιρίες. Έψηναν ψωμί, παρασκεύαζαν αλκοολούχα

ποτά και κατά την Ύστερη Νεολιθική Εποχή έλιωναν χαλκό και κράματά του και κατασκεύαζαν

διάφορα αντικείμενα. Έκαναν και εφευρέσεις, από τις οποίες αξίζει να μνημονευτεί ο τροχός του

αγγειοπλάστη και ο τροχός της άμαξας. Βελτίωναν επίσης συνεχώς τα πλοία και τις κατοικίες

τους. Όλες αυτές οι αξιόλογες καινοτομίες παρέμεναν συνήθως τοπικά περιορισμένες και δεν

εξαπλώνονταν σε πιο απομακρυσμένους τόπους. Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με την παλαιολιθική

εποχή, ο ρυθμός των τεχνικών βελτιώσεων επιταχύνθηκε ραγδαία.

Επίσης, σημαντικό ανταλλακτικό εμπόριο είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στα χωριά και σε τέτοια

έκταση, ώστε να εντοπίζονται διασυνδέσεις ανάμεσα σε τοποθεσίες που απέχουν μεταξύ τους

εκατοντάδες χιλιόμετρα. Αυτή η εμπορική δραστηριότητα ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από την

ανακάλυψη της μεταλλουργικής τέχνης και της κατασκευής εργαλείων και όπλων από χαλκό και

ύστερα από μπρούντζο. Η επαφή ανάμεσα στους ανθρώπους, που ήταν διασκορπισμένοι σε

διάφορους τόπους, προώθησε τον σχηματισμό και εμπλουτισμό των γλωσσών. Οι λέξεις που

είχαν αυτές οι γλώσσες εξέφραζαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Για αφηρημένες έννοιες

υπήρχε ελάχιστο λεκτικό υλικό. Είχαν όμως ήδη διατυπωθεί κάποιοι αριθμητικοί όροι και

κάποιες λέξεις που εξέφραζαν σχέσεις σε διάφορα σχήματα. Σε αυτό το στάδιο πολιτισμικής

ανάπτυξης βρίσκονταν πολλές φυλές της Αυστραλίας, της Αμερικής και της Αφρικής την εποχή

που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τους λευκούς. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν φυλές που

ζουν κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Αυτό έχει προσφέρει τη δυνατότητα να μελετηθούν τα

έθιμά τους, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους εκφράζονται.

Οι αριθμητικοί όροι κατά τον Adam Smith, εκφράζουν μερικές από τις «πιο αφηρημένες ιδέες

που το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να σχηματίσει», μπήκαν σε ισχύ σε πολύ αργό ρυθμό. Στην

αρχή δήλωναν περισσότερο ποιότητα παρά ποσότητα. Χρησιμοποιούνταν για να γίνεται

διάκριση ανάμεσα στο «ένα», στο «δύο» και στο πλήθος. Η ποιοτική προέλευση των
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αριθμητικών εννοιών επισημαίνεται και τώρα στους ειδικούς δυϊκούς τύπους που υπάρχουν σε

ορισμένες γλώσσες όπως στα αρχαία ελληνικά και στα κέλτικα. Όταν επεκτάθηκε η έννοια του

αριθμού, οι αριθμοί μεγαλύτεροι του 2, σχηματίστηκαν στην αρχή με πρόσθεση, π.χ. 3=2+1 , 4=2+2

, 5=2+3 .

Η ανάπτυξη των τεχνών και του εμπορίου, είχε ως συνέπεια και την αποκρυστάλλωση της

έννοιας του αριθμού. Οι αριθμοί ταξινομούνταν και ενσωματώνονταν σε ενότητες. Αυτό

συνήθως επιτυγχανόταν με χρησιμοποίηση των δακτύλων του ενός ή και των δύο χεριών,

πρακτική που είναι συνήθης στο εμπόριο. Αυτές οι διαδικασίες οδήγησαν στην αρίθμηση με

βάση πρώτα το 5 και αργότερα το 10 . Το αριθμητικό σύστημα συμπληρωνόταν με πρόσθεση,

καμιά φορά και με αφαίρεση. Έτσι, λ.χ., το 12 μπορούσαν να το εννοούν ως 10+2 και το 9 ως 10-1

. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου για βάση είχε επιλεγεί το 20 (άθροισμα δακτύλων χεριών  ποδιών).

Ο Ηλς (W. CEals) (Number Systems of Nor th Amer ican Indians  W. CEals) ερεύνησε 307

αριθμητικά συστήματα πρωτόγονων λαών της Αμερικής και διαπίστωσε πως από αυτά τα 146

ήταν δεκαδικά, τα 106 πενταδικά και τα υπόλοιπα δεκαδικά κατά πεντάδες, εικοσαδικά και

εικοσαδικά κατά πεντάδες. Τις πιο χαρακτηριστικές μορφές εικοσαδικού συστήματος τις είχαν οι

Μάγια του Μεξικού και οι Κέλτες στην Ευρώπη.

Οι αριθμητικές καταγραφές χρησιμοποιούσαν δέσμες, χάρασσαν σημάδια σε ραβδιά ή έδεναν

κόμπους σε σχοινιά. Επίσης, ταξινομούσαν κατά πεντάδες βότσαλα ή όστρακα. Αυτές οι

επινοήσεις μοιάζουν πάρα πολύ με εκείνες που χρησιμοποιούσαν τα παλιά πανδοχεία για να

θυμούνται τα χρέη των πελατών τους. Ένα μόνο βήμα χώριζε τις απλοϊκές αυτές μεθόδους από

την εισαγωγή ειδικών συμβόλων για το 5 , το 10 , το 20 κτλ.. Πραγματικά, όπως έχει βρεθεί,

τέτοια σύμβολα χρησιμοποιούνταν ήδη από τις αρχές της γραπτής ιστορίας, κατά την αυγή, όπως

λέμε, του πολιτισμού.

Το πιο αρχαίο παράδειγμα χρησιμοποίησης χαραγών για αριθμητικές καταγραφές ανάγεται

στους παλαιολιθικούς χρόνους και βρέθηκε το 1937 στη Μοραβία. Πρόκειται για το κόκκαλο

του ποδιού ενός μικρού λύκου, μήκους 18 εκατοστών, που έφερε 55 βαθιές εγκοπές, από τις

οποίες οι πρώτες 25 είχαν διαταχθεί σε ομάδες ανά 5 . Ύστερα από την πρώτη εικοσιπεντάδα,

υπήρχε μια εγκοπή με διπλάσιο μήκος και, σε συνέχεια, οι άλλες 30 εγκοπές, από τις οποίες η
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πρώτη είχε διπλάσιο μήκος. Ο Γκριμ (Jacob Grimm) είχε παλιά υποστηρίξει την άποψη – που

από τότε επαναλαμβάνεται συχνά – ότι «η αρίθμηση άρχισε από το μέτρημα με τα δάκτυλα».

Είναι φανερό πως πρόκειται για ανακρίβεια. Μέτρημα με τα δάκτυλα σημαίνει μέτρημα ανά

πεντάδες και δεκάδες και αυτό κατορθώθηκε μόνο σε ένα ορισμένο στάδιο της κοινωνικής

ανάπτυξης. Από κει και πέρα, οι αριθμοί μπορούσαν να εκφράζονται με αναφορά σε μια βάση,

με τη βοήθεια της οποίας ήταν δυνατόν να σχηματίζονται ολοένα και μεγαλύτεροι αριθμοί. Έτσι

γεννήθηκε ένα πρωτόγονο είδος αριθμητικής. Το 14 εκφραζόταν με 10+4 , καμιά φορά με 15-1

. Ο πολλαπλασιασμός άρχισε όταν το 20 εκφράστηκε όχι ως 10+10 , αλλά 2x10 . Τέτοιες

δυαδικές πράξεις χρησιμοποιήθηκαν επί χιλιετίες, βρίσκονται ανάμεσα στη πρόσθεση και στο

πολλαπλασιασμό. Η διαίρεση άρχισε όταν το 10 εκφράστηκε με «μισό σώμα», παρόλο που ο

συνειδητός σχηματισμός κλασμάτων εξακολουθούσε να είναι εξαιρετικά σπάνιος. Για τις φυλές

της Βόρειας Αμερικής, για παράδειγμα, λιγοστά δείγματα σχηματισμού κλασμάτων είναι γνωστά

και μάλιστα, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, πρόκειται για το 1
2
ή, καμιά φορά, για το1

3
ή

το 1
4
. Ένα περίεργο επίσης φαινόμενο είναι ο θαυμασμός για τους πολύ μεγάλους αριθμούς

που φαίνεται πως τον προκαλούσε η εντελώς ανθρώπινη επιθυμία να υπερβάλλεται το μέγεθος ή

το πλήθος των σκοτωμένων εχθρών. Κατάλοιπα αυτής της τάσης εμφανίζονται στη Βίβλο καθώς

και σε άλλα ιερά κείμενα.

Την ίδια εποχή παρουσιάστηκε επίσης η ανάγκη να υπολογιστούν αποστάσεις και

χωρητικότητες. Αυτό απαιτούσε τη σύγκριση με σταθερά υποδείγματα, που ήταν βέβαια αρκετά

χονδροειδή και αντιστοιχούσαν συχνά σε μέλη του ανθρώπινου σώματος. Έτσι δημιουργήθηκαν

μονάδες, όπως οι «δάκτυλοι», οι «πόδες» και οι «παλάμες». Αυτή την παλιά συνήθεια θυμίζουν

σήμερα και οι ονομασίες «οργιά» και «πήχης». Στο χτίσιμο επίσης των οικισμών ακολουθούνταν

συχνά κάποιοι κανόνες, όπως, για παράδειγμα, η διάταξη των χτισμάτων κατά ευθείες που

αλληλοτέμνονταν κάθετα. Με το σύστημα αυτό ήταν χτισμένοι οι οικισμοί των Αμερινδών

γεωργών καθώς και οι πασσαλόπηκτοι οικισμοί της Κεντρικής Ευρώπης. Η λέξη «ευθεία»

σχετίζεται με το «ευθειάζω», δηλαδή «ισιάζω» και συχνά υποδήλωνε εργασία που

πραγματοποιούνταν με τεντωμένο σχοινί για το διαχωρισμό εκτάσεων. Η λέξη «γραμμή», στα

λατινικά «linea», σχετίζεται με το λινάρι και τα παράγωγά του, φανερώνοντας τη σχέση μεταξύ

της υφαντουργικής και των απαρχών της γεωμετρίας. Το ενδιαφέρον για τη μέτρηση
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δημιουργήθηκε, λοιπόν, κάτω από αυτές τις επιδράσεις.

Ο νεολιθικός άνθρωπος ανέπτυξε επίσης ένα οξύ αίσθημα για γεωμετρικά διακοσμητικά

σχήματα. Πολλά ήταν τα ερεθίσματα από τα οποία οδηγήθηκε στο να εμπλουτίσει τις αντιλήψεις

του για τα σχήματα και τις μεταξύ τους σχέσεις, τόσο στο επίπεδο όσο και στον χώρο, όπως π.χ.

το ψήσιμο και το χρωμάτισμα των αγγείων, το πλέξιμο των βούρλων, η καλαθοπλεκτική, η

υφαντουργία και αργότερα η κατεργασία των μετάλλων. Κάποιο ρόλο πρέπει να έχουν παίξει και

οι χορευτικές φιγούρες. Από τα έργα της Νεολιθικής διακοσμητικής αναδεικνύεται μια

καλαισθησία που εκφράζεται με ισότητες, συμμετρίες και ομοιότητες. Σε μερικά από αυτά έχουν

υπεισέλθει και κάποιες αριθμητικές σχέσεις, π.χ. ορισμένα προϊστορικά σχεδιάσματα

παριστάνουν τρίγωνους αριθμούς και άλλα υποδηλώνουν «ιερούς» αριθμούς.

Ωραία παραδείγματα μπορούμε να βρούμε και σε αμφορείς της Μινωικής και της

Πρωτοελλαδικής Εποχής, σε ψηφιδωτά υστεροβυζαντινά και αραβικά, καθώς και σε περσικά και

κινέζικα χαλιά. Αρχικά, μπορεί να υπήρξε σ’ αυτά κάποια θρησκευτική ή μαγική σημασία, αλλά,

σταδιακά, επικράτησε η αισθητική τους έλξη.

Στη θρησκεία της Λίθινης Εποχής μπορούμε να διακρίνουμε μια πρωτόγονη απόπειρα του

ανθρώπου να αντιπαλέψει με τις δυνάμεις της φύσης. Οι θρησκευτικές τελετές ήταν βαθιά

διαποτισμένες με μαγεία. Αυτό το μαγικό στοιχείο ενσωματώθηκε και στις αντιλήψεις που

διαμορφώθηκαν για τους αριθμούς και τα σχήματα. Επίσης, εισχώρησε στη γλυπτική, στη

μουσική και στη ζωγραφική. Υπήρχαν μαγικοί αριθμοί (όπως 3, 4, 7) και μαγικά σχήματα (όπως

η πεντάλφα ή η σβάστικα). Μερικοί συγγραφείς μάλιστα (W. JMcGee – Pr imitive Numbers)

διατύπωσαν την άποψή τους πως αυτή η πλευρά των μαθηματικών αποτέλεσε τον κύριο

παράγοντα για την ανάπτυξή τους. Μπορεί στη σύγχρονη εποχή οι κοινωνικές ρίζες των

Μαθηματικών να έχουν επισκιαστεί, αλλά στην πρώτη φάση της ιστορίας του ανθρώπου ήταν

ολοφάνερες. Η «σύγχρονη» αριθμολογία είναι ένα απομεινάρι από μαγικές τελετουργίες που

ανάγονται στη Νεολιθική Εποχή ή ίσως και πιο πριν, στην Παλαιολιθική Εποχή.

Ακόμα και σε πολύ πρωτόγονες φυλές συναντούμε κάποιες εκτιμήσεις για τον χρόνο και

συνακόλουθα, κάποια γνώση για την κίνηση του ήλιου, της σελήνης και των άστρων. Η γνώση

αυτή απέκτησε για πρώτη φορά επιστημονικό χαρακτήρα, όταν οι καλλιέργειες και το εμπόριο

επεκτάθηκαν. Η χρήση σεληνιακού ημερολογίου τοποθετείται χρονικά στην πρώιμη ιστορία του
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ανθρώπινου γένους, τότε που οι μεταβολές στη πορεία της βλάστησης συσχετίστηκαν με τις

μεταβολές του φεγγαριού. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι πρόσεξαν επίσης τα ηλιοστάσια και την

ανατολή των Πλειάδων την αυγή. Οι αρχαιότεροι από τους λαούς που απέκτησαν πολιτισμό,

δέχονταν ότι οι γνώσεις τους στην αστρονομία είχαν ως πρώτη πηγή τις αστρονομικές

παρατηρήσεις που είχαν γίνει κατά την προϊστορική τους περίοδο. Ορισμένοι πρωτόγονοι λαοί

χρησιμοποιούσαν επίσης τους αστερισμούς για οδηγό κατά τη ναυσιπλοΐα. Από αυτή την

αστρονομία προέκυψαν κάποιες γνώσεις για τις ιδιότητες της σφαίρας, τις γωνίες κατευθύνσεων

και τον κύκλο.

Από αυτές τις διασαφηνίσεις σχετικά με τις απαρχές των Μαθηματικών έχει γίνει φανερό ότι η

ιστορική εξέλιξη μιας επιστήμης δεν έχει περάσει αναγκαστικά τα στάδια, σύμφωνα με τα οποία

την αναπτύσσουμε σήμερα την εκπαιδευτική μας τακτική. Μερικές από τις πιο αρχαίες

γεωμετρικές μορφές που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, όπως τα διακοσμητικά σχήματα και οι

κόμβοι, μόλις πρόσφατα έχουν επισύρει την πλήρη επιστημονική προσοχή. Από την άλλη μεριά,

μερικοί από τους πιο στοιχειώδεις κλάδους των Μαθηματικών, όπως οι γραφικές παραστάσεις

και η στοιχειώδης στατιστική, ανάγονται συγκριτικά, σε σύγχρονη εποχή. Χαρακτηριστικά είναι

και τα λόγια του Σπάιζερ (A. Speiser – Theor iederGruppenvonendlicherOrdnung): «Η έντονη

τάση προς την ανιαρότητα, που φαίνεται εγγενής στους στοιχειώδεις κλάδους των Μαθηματικών,

θα μπορούσε να είχε για ελαφρυντικό την πρόσφατη προέλευσή τους. Ο παραγωγικός μαθηματικός

προτιμάει να αφιερώνει τις προσπάθειές του στα ενδιαφέροντα και όμορφα προβλήματα»

(Συνοπτική Ιστορία των Μαθηματικών – Dirk Struik).

Πού βρίσκουμε τα Μαθηματικά;

Πάνω σε τυπωμένο χαρτί και πριν την τυπογραφία σε πινακίδες ή σε πάπυρους και περγαμηνές.

Πριν όμως δημιουργηθεί ένα αρχείο μαθηματικών, πρέπει πρωτίστως να υπάρχει στο νου του

ανθρώπου. Επίσης, σε πιο σύγχρονη μορφή, όπως παρατηρούμε και σήμερα, τα μαθηματικά

βρίσκονται σε ηχογραφημένες ομιλίες, στη μνήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε

τυπωμένα κυκλώματα (Η Μαθηματική Εμπειρία – P.JDavis/R. Hersh).

Ορισμός/Ρίζες της Άλγεβρας
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Ο όρος «άλγεβρα» κατά τον L. Corry, (History of Algebra – Leo Corry) συνήθως υποδηλώνει

διάφορα είδη μαθηματικών εννοιών και τεχνικών, που σχετίζονται περισσότερο ή λιγότερο

άμεσα με την επίσημη διαχείριση (manipulation) των αφηρημένων συμβόλων ή και με την

εύρεση των λύσεων μιας εξίσωσης. Η έννοια ότι στα μαθηματικά υπάρχει ένα τέτοιο ξεχωριστό

ειδικό αντικείμενο (subdiscipline), καθώς και η ίδια η χρήση του όρου «άλγεβρα» για να την

ονομάσουμε, είναι από μόνα τους το αποτέλεσμα της ιστορικής εξέλιξης των ιδεών.

H «άλγεβρα» αποτελεί τον κλάδο των Μαθηματικών που ασχολείται γενικά με την έννοια της

δομής. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενα της «άλγεβρας» είναι σύνολα στα οποία έχουν οριστεί

πράξεις μεταξύ των στοιχείων τους.

Οι ρίζες της άλγεβρας βρίσκονται στους αρχαίους Αιγύπτιους και Βαβυλώνιους που

χρησιμοποίησαν μια πρώιμη μορφή «άλγεβρας» για να λύσουν εξισώσεις πρώτου και δεύτερου

βαθμού πριν από 3.000 και πλέον χρόνια.

Γύρω στο 300 π.Χ., ο Έλληνας μαθηματικός Ευκλείδης στο δεύτερο βιβλίο των «Στοιχείων» του

αναφέρεται σε εξισώσεις δευτέρου βαθμού αλλά με αυστηρά γεωμετρικό τρόπο. «Πατέρας της

άλγεβρας» θεωρείται ο Διόφαντος, του οποίο το έργο «Αριθμητικά» ήταν, για την εποχή του, μια

υψηλού επιπέδου πραγματεία για τη θεωρία αριθμών.

Ωστόσο, ο όρος «άλγεβρα» έχει αραβική προέλευση και είναι η παραφθορά του όρου Αλγκιαμπρ

(aljabr) που ο Άραβας μαθηματικός AlKhwarizmi χρησιμοποιούσε στο βιβλίο του alKitābal

muḫtaṣarfīḥisābalğabrwalmuqābala, που σημαίνει «το συνοπτικό βιβλίο για υπολογισμούς με

μεταφορά και απλοποίηση», το οποίο έγραψε γύρω το 820 μ.Χ.. Η ίδια η λέξη «aljab» σημαίνει

την μεταφορά ενός όρου από το ένα μέλος μιας σχέσης στο άλλο.

Γι’ αυτό, πολλοί θεωρούν ότι ο AlKhwarizmi δικαιούται τον τίτλο «πατέρας της άλγεβρας», μια

και στο έργο του αντιμετωπίζει την άλγεβρα ως ξεχωριστό κλάδο και εισάγει πολλές έννοιες που

ήταν μέχρι τότε άγνωστες, όπως την μεταφορά ενός όρου στο άλλο μέλος της σχέσης και την

απάλειψη ίδιων όρων από τα δύο μέλη.

Κατά τον 19ο αιώνα έγιναν θεμελιώδεις μετασχηματισμοί στους σημαντικότερους τομείς των

Μαθηματικών, όπως η Γεωμετρία, Άλγεβρα και η Μαθηματική Ανάλυση. Από αυτές, οι

ποιοτικές αλλαγές στη Γεωμετρία, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία της μη Ευκλείδειας και οι
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πολυδιάστατες γεωμετρίες, μπορεί κάλλιστα να έχουν βαθύτατη επίδραση στη μαθηματική

φαντασία. Ως αποτέλεσμα, η Κλασική Γεωμετρία έγινε μια παγκόσμια γλώσσα για την ερμηνεία

των Μαθηματικών γεγονότων και θεωριών. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για ένα γεωμετρικό

ύφος της σκέψης (The Great Soviet Encyclopedia, 2ndedition, Vol. 26 (Russian) – A. N.

Kolmogonov).

Όμως στο τέλος του 20ου αιώνα έγινε ξεκάθαρο ότι θα είναι δικαιολογημένη η έκκληση του

19ου αιώνα ως «η εποχή της νέας Άλγεβρας», καθώς και της αλγεβροποίησης των μαθηματικών

και της υιοθέτησης ενός αλγεβρικού ύφους σκέψης. Πράγματι, μέχρι τον 19ο αιώνα η άλγεβρα,

ήταν σε μεγάλο βαθμό η επιστήμη των (προσδιορισμένων και απροσδιόριστων) εξισώσεων, ενώ

τον 19ο αιώνα εμφανίστηκαν εντελώς νέες έννοιες και αντικείμενα, όπως ομάδες, δακτύλιοι,

σώματα, ιδεώδη, πίνακες και πολλά άλλα. Η μελέτη τους οδήγησε στην ανάπτυξη νέων μεθόδων

και αντιλήψεων και αυτό επέφερε μια αλλαγή στη θεώρηση του αντικειμένου της Άλγεβρας.

Συγκεκριμένα, ο σκοπός της Άλγεβρας τώρα φαίνεται να είναι η μελέτη των συστημάτων της

αυθαίρετης φύσης «για τα οποία υπάρχουν ορισμένες πράξεις που ορίζονται περισσότερο ή

λιγότερο με παρόμοιο τρόπο με τις ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού των

αριθμών» (The Great Soviet Encyclopedia, 2ndedition, Vol. 1 (Russian) – A. G. Kurosh/O.

Yu. Schmidt). Οι πράξεις αυτές ονομάζονται νόμοι της σύνθεσης και οι βασικές τους ιδιότητες

δίνονται από συστήματα και τα αξιώματα.

Οι μέθοδοι αυτής της νέας, λεγόμενης «σύγχρονης», Άλγεβρας εφαρμόστηκε γρήγορα και σε

άλλους τομείς των μαθηματικών. Τον 19ο αιώνα συντελέστηκε η κατασκευή της αλγεβρικής

θεωρίας αριθμών, η ανάπτυξη των πρώτων σταδίων της γεωμετρίας και της θεωρίας των

επιφανειών Riemann με αλγεβρικό τρόπο. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν η 'νικηφόρα πορεία' της

θεωρίας ομάδων, η οποία είναι σήμερα ένα απαραίτητο συστατικό κάθε περιοχής των

Μαθηματικών.

Προσθέτουμε και τη συναρτησιακή ανάλυση, η οποία τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 19ου

αιώνα και κατασκευάστηκε ως Γραμμική Άλγεβρα χώρου αορίστων διαστάσεων.

Τέλος, από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα και μετά, οι αλγεβρικές μέθοδοι εφαρμόζονται

εντατικά στη φυσική και επιφέρουν ριζικές αλλαγές. Έτσι ήρθε και η μηχανική των πινάκων, η

θεωρία των spinors (αποτελούν στοιχεία ενός μιγαδικού διανυσματικού χώρου που ενδεχομένως
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να συνδέεται με τον Ευκλείδειο χώρο) και το θέμα της συμμετρίας, η οποία παίζει τόσο

σημαντικό ρόλο σήμερα. Ήδη, το 1890, ο E. S.Fedorov εφάρμοσε τη θεωρία των πεπερασμένων

ομάδων στη κρυσταλλογραφία και με αυτό τον τρόπο κατάφερε να λύσει το πρόβλημα της

ταξινόμησης των συνήθων σημειακών συστημάτων στο χώρο (υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν 230

ομάδες Fedorov στο χώρο και ότι η κατάταξή τους θα μπορούσε να πραγματοποιείται χωρίς τη

χρήση της θεωρίας ομάδων). Ομοίως, οι περισσότερες γενικές ομάδες και οι αναπαραστάσεις

τους χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των στοιχειωδών σωματιδίων και τις κινήσεις τους.

Στην εξέλιξή της, η άλγεβρα πέρασε από διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων

προσεγγίστηκε κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Οι απόψεις για το θέμα της, τις μεθόδους και

τους στόχους της άλλαξε. Δεν υπάρχει ένας κλάδος των Μαθηματικών, στην εξέλιξη του οποίου

συντελέστηκαν τόσες εκπληκτικές μεταμορφώσεις, όπως αυτός της Άλγεβρας. Παρ' όλα αυτά, αν

ρίξουμε μια αναδρομική ματιά στην εξέλιξή της, τότε βλέπουμε ότι το χαρακτηριστικό στοιχείο

της άλγεβρας από τα πρώτα της βήματα και σχεδόν μέχρι την εμφάνιση (στις αρχές του 19ου

αιώνα) των μη προσεταιριστικών και μη επιμεριστικών συστημάτων ήταν η μελέτη των νόμων

της σύνθεσης και των θεμελιωδών ιδιοτήτων:

 Προσεταιριστικότητα της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού

 Επιμεριστικότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση

 Κανόνες για πολλαπλασιασμό δυωνύμων και ύψωσή τους σε κάποια δύναμη

 Κανόνες για χρησιμοποίησή τους με τις εξισώσεις

Η σύγχρονη ιστορία των μαθηματικών φαίνεται να κυριαρχείται από την άποψη ότι μέχρι τη

δεκαετία του 1830 ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης της άλγεβρας ήταν η διερεύνηση και επίλυση

των προσδιορισμένων αλγεβρικών εξισώσεων και ιδιαίτερα των λύσεών τους από ρίζες. Θα

δείξουμε ότι αυτή η άποψη είναι μονόπλευρη και δίνει μια παραμορφωμένη παρουσίαση της

εξέλιξής της. Εν ολίγοις, ισχυριζόμαστε ότι ο ρόλος των απροσδιόριστων εξισώσεων στην

ανάπτυξη της Άλγεβρας δεν είναι λιγότερο σημαντικός από εκείνο των προσδιορισμένων

εξισώσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ

1.1 Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Οι μεσοποταμιακοί πολιτισμοί της αρχαιότητας αναφέρονται συχνά ως Βαβυλωνιακοί, αν και αυτός ο

χαρακτηρισμός προβληματίζει. Η πόλη της Βαβυλώνας δεν ήταν αρχικά αλλά ούτε και σε

μεταγενέστερους αιώνες το κέντρο του πολιτισμού δίπλα στους δύο ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη.

Συμβατικά και άτυπα χρησιμοποιείται το όνομα "Βαβυλωνία" για την περιοχή αυτή για το διάστημα

ανάμεσα στο 2000 και το 600 π.Χ.. Το 538 π.Χ. η Βαβυλώνα έπεσε στα χέρια του Κύρου της

Περσίας. Η πόλη γλίτωσε αλλά η βαβυλωνιακή αυτοκρατορία είχε φτάσει στο τέλος της.

Τα βαβυλωνιακά μαθηματικά συνεχίστηκαν και την εποχή των Σελευκιδών στη Συρία σχεδόν έως τον

ερχομό του Χριστιανισμού. Η περιοχή αυτή είναι γνωστή και ως Χαλδαία, επειδή οι Χαλδαίοι

αρχικά από τη Νότια Μεσοποταμία ήταν για ένα διάστημα κυρίαρχοι της περιοχής κυρίως κατά τα

τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα. Μετά, όπως και σήμερα, η Χώρα των Δύο ποταμών δέχθηκε διαδοχικές

επιθέσεις από πολλές κατευθύνσεις κάνοντας το Εύφορο Τρίγωνο ένα πεδίο μάχης με συνεχείς

εναλλαγές στην εξουσία.

Οι πιο σημαντικοί ήταν οι Σημίτες Ακκάδιοι υπό την αρχηγία του Σαργώνος του Μεγάλου. Αυτός

δημιούργησε μια αυτοκρατορία, η οποία εκτεινόταν από τον Περσικό κόλπο στα νότια έως τη Μαύρη

θάλασσα στο βορρά και από τις στέπες της Περσίας ανατολικά έως τη Μεσόγειο Θάλασσα δυτικά.

Τα χρόνια του Σαργώνος άρχισε μια σταδιακή απορρόφηση της κουλτούρας των ιθαγενών Σουμερίων

συμπεριλαμβανομένης και της σφηνοειδούς γραφής.

Οι μεταγενέστερες κατακτήσεις και επαναστάσεις έφεραν στην εξουσία διάφορες φυλές. Παρόλα

αυτά, υπήρχε σε μεγάλο βαθμό πολιτιστική ενότητα στην περιοχή ώστε να μπορούμε να

αναφερόμαστε στον πολιτισμό αυτό ως Μεσοποταμιακό. Ειδικότερα, η χρήση της σφηνοειδούς

γραφής δημιούργησε έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα στους λαούς της περιοχής. Οι νόμοι, οι φόροι, οι
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ιστορίες, τα σχολικά μαθηματικά χαράσσονταν πάνω σε πλάκες πηλού με μία γραφίδα και στην

συνέχεια οι πλάκες ψήνονταν στον καυτό ήλιο ή σε φούρνους. Ευτυχώς αυτού του είδους τα γραπτά

ντοκουμέντα ήταν πιο ανθεκτικά στο χρόνο από τους αιγυπτιακούς παπύρους. Έτσι σήμερα έχουμε

στη διάθεσή μας περισσότερα στοιχεία για τα Μαθηματικά της Μεσοποταμίας από ό, τι για εκείνα

του Νείλου. Από μία τοποθεσία, μόνο, στη Νιπούρ, προέρχονται περίπου 50.000 πλάκες. Οι

βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων Columbia και Yale μεταξύ άλλων έχουν μεγάλες συλλογές αρχαίων

πλακών από τη Μεσοποταμία. Ορισμένες από αυτές είναι μαθηματικού περιεχομένου. (Boyer, 1997,

σελ.30)

Η σφηνοειδής γραφή

Πρόκειται για μία απλή τεχνική. Μία μικρή ράβδος στο άκρο της οποίας ήταν χαραγμένο το αρνητικό

αποτύπωμα μίας σφήνας πιεζόμενο πάνω σε μία πλάκα από μαλακό πηλό χάραζε το σχήμα αυτό, που

έμενε ανεξίτηλο μετά το ψήσιμο της πήλινης πλάκας. Με τη συνδυασμένη "επίθεση" στον πηλό της

ιδιόμορφης αυτής γραφίδας παραπάνω υπήρχε η δυνατότητα εγχάραξης των δύο συμβόλων

. Είναι η σφήνα και η γωνία1, οι οποίες χρησίμευαν στη γραφή της φυσικής γλώσσας και

αυτής των αριθμών. (Bunt, 1981, σελ. 51) Αυτή είναι η περίφημη σφηνοειδής γραφή που ανάγεται

περί το 3000 π.Χ. (Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 32)

Το αριθμητικό σύστημα των Βαβυλωνίων

Έχοντας λοιπόν, ως αλφάβητο τα δύο αυτά σύμβολα οι Βαβυλώνιοι μπορούσαν να γράφουν πολύ

μεγάλους αριθμούς αφού είχαν επινοήσει την αρχή της θέσης. Σε αυτή την περίπτωση η αξία κάθε

συμβόλου εξαρτάται και από τη θέση του. Το αριθμητικό τους σύστημα ήταν εξηνταδικό θεσιακό.

Όμως ένα εξηνταδικό θεσιακό αριθμητικό σύστημα απαιτεί σύμβολο για το μηδέν (0) και άλλα 59

διαφορετικά μεταξύ τους σύμβολα. Έτσι για το μηδέν χρησιμοποιούσαν την κενή θέση, ενώ τα

υπόλοιπα 59 σύμβολα που ακολουθούσαν εξασφαλίζονταν με τη βοήθεια ενός δεκαδικού αθροιστικού

συστήματος ως εξής:

1 Χρησιμοποιούνται για τις μονάδες και τις δεκάδες αντίστοιχα.
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Το Δεκαδικό αθροιστικό σύστημα ( Πηγή: Bunt, Οι Ιστορικές Ρίζες των Στοιχειωδών

Μαθηματικών, 1981, σελ. 51)

Για το 60 έγραφαν πάλι μία σφήνα, όπως και για το ένα, και το διέκριναν από τα συμφραζόμενα. Από

το αν, για παράδειγμα, η φράση μέσα στην οποία εμφανιζόταν η σφήνα ήταν στον ενικό ή στον

πληθυντικό. Στη συνέχεια για αριθμούς μεγαλύτερους από το 59 η γραφή ήταν θεσιακή. Από το 60

και μετά χρησιμοποιούν τα ίδια ψηφία αλλά µε τη σημασία των εξηντάδων.

Σε ό, τι αφορά τον τρόπο προέλευσης του εξηνταδικού συστήματος υπάρχει πλήθος εκδοχών. Μία

από αυτές αντιμετωπίζει το εξηνταδικό σύστημα ως ένα συνδυασμό ενός πενταδικού συστήματος,

βασισμένου στο πρότυπο σύνολο των δακτύλων του ενός χεριού και ενός δωδεκαδικού βασισμένου

στο πρότυπο σύνολο που αποτελείται από τις φάλαγγες των τεσσάρων δακτύλων2 του ενός χεριού.

(Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 3)

Οι Βαβυλώνιοι έγραφαν τον αριθμό των μονάδων (1 ως 59) στα δεξιά. Ακολουθούσε προς τα

αριστερά ο αριθμός των εξηντάδων, στη συνέχεια ο αριθμός των 602 δων κ.ο.κ.. Εμείς, που

χρησιμοποιούμε τα ινδοαραβικά αριθμητικά σύμβολα για να ξεχωρίσουμε σ' έναν ακέραιο αριθμό τις

μονάδες, τις εξηντάδες, τις 602 δες κτλ. βάζουμε κόμματα. Όταν πρόκειται για κλασματικό αριθμό

βάζουμε ";" ανάμεσα στο ακέραιο και στο κλασματικό μέρος του αριθμού. Αυτή η παράσταση

αποκαλείται εξηνταδική. (Bunt,1981, σελ. 52) Στον πίνακα υπάρχουν σχετικά παραδείγματα:

2 . Γίνεται λόγος για τέσσερα δάχτυλα γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται ο αντίχειρας.



26

Υπάρχουν τρία αδύνατα σημεία στο αριθμητικό σύστημα των Βαβυλωνίων και αυτά δημιουργούν

αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να διαβαστεί ένας αριθμός. Η µία πηγή αμφιβολίας

οφείλεται στο γεγονός ότι οι Βαβυλώνιοι δεν είχαν «εξηνταδικό σηµείο». Αυτό σημαίνει ότι δεν

είχαν ένα σημάδι αντίστοιχο µε το ";" που χρησιμοποιήθηκε πιο πάνω, προκειμένου να γράψουμε

εξηνταδικά κλάσματα και μικτούς αριθμούς. Έτσι, βλέποντας το σύμβολο δεν είμαστε

σίγουροι αν πρόκειται για το 2 ή για το 1+ 1
60

ή για το 2
60

ή για οποιονδήποτε άλλο αριθμό. Στον

παρακάτω πίνακα υπάρχουν παραδείγματα, από τα οποία γίνεται φανερό ποιες είναι και οι δύο άλλες

πηγές αμφιβολίας. (Bunt,1981,σελ.53)

Όπως βλέπουμε στον πίνακα, στην πρώτη και στη δεύτερη σειρά δεν υπάρχει διαφορά στη
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βαβυλωνιακή παράσταση. Αυτό γίνεται γιατί δεν διάθεταν ξεχωριστά σύμβολα για τα ψηφία από 1

ως 59 (εκτός για το 1 και το 10 ). Έτσι, το νόημα του είναι αβέβαιο. Πρόκειται για τον

αριθμό 10 + 2 = 12 , για τον 10 · 60 + 2 = 602 , για τον

11 · 60 + 1 = 661 ή για κάποιον άλλο αριθμό;

Στην τρίτη και στην τέταρτη σειρά του πίνακα ή βαβυλωνιακή γραφή, είναι επίσης ίδια. Αυτό γίνεται

γιατί οι Βαβυλώνιοι δεν είχαν σύμβολο για το μηδέν. Για τον ίδιο λόγο και τους αριθμούς της

πέμπτης και της έκτης σειράς του πίνακά τους έγραφαν ίδια και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι

ποιον αριθμό εννοούσαν κάθε φορά. Κατά την τελευταία βαβυλωνιακή εποχή (λίγους αιώνες π.Χ.)

χρησιμοποιούσαν για το 0 το σύμβολο , µόνο όμως όταν το 0 παρεμβαλλόταν ανάμεσα σε δύο

άλλα ψηφία. Για το τελικό μηδέν πάλι δεν είχαν σύμβολο3. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα καταλάβαιναν,

για ποιον αριθμό γινόταν λόγος, από τα συμφραζόμενα ή από το εξαγόμενο του υπολογισμού.

(Bunt, 1981, σελ. 53) Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται κι άλλα παραδείγματα κλασματικών

αριθμών.

Βασικές πράξεις

3 Η λεγόμενη "εφεύρεση του μηδενός" ήταν μία λογική απόρροια της εισαγωγής του αριθμητικού συστήματος

θέσης και επιτεύχθηκε μόνο αφότου η τεχνική των υπολογισμών έφτασε σε σημαντικό βαθμό τελειότητας. (Struik,

σελ. 53)
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Για την πρόσθεση και την αφαίρεση οι Βαβυλωνιακοί συμβολισμοί δεν παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερη

δυσκολία. Οι υπολογισμοί προχωρούσαν όπως και στο δικό μας δεκαδικό σύστημα. Η μόνη διαφορά

είναι ότι, αντί να δανειστούν και να μεταφέρουν δεκάδες, επιλέγουν τον δανεισμό και την μεταφορά

εξηντάδων. Ο πολλαπλασιασμός τους γινόταν όπως πολλαπλασιάζουμε και εμείς σήμερα.

Χρησιμοποιούσαν όμως και πίνακες πολλαπλασιασμού με τους οποίους έβρισκαν τα γινόμενα

1×2, 2×2..., 59×2, 1×3, 2×3, ..., 59×3, ..., 1×59, 2×59, ..., 59×59 .

Για τη διαίρεση πολλαπλασίαζαν τον διαιρετέο με τον πολλαπλασιαστικό αντίστροφο του διαιρέτη.

Έτσι, για να υπολογίσουν, το 47÷ 3 υπολόγιζαν το 1÷ 3 και το εξαγόμενο πολλαπλασιαζόταν με το 47

. Για να διευκολύνουν αυτούς τους υπολογισμούς είχαν καταρτίσει πίνακες αντιστρόφων. Ένας από

τους πιο παλιούς πίνακες περιέχει τους αντίστροφους εκείνων των αριθμών ως και του 81  των

οποίων κάθε πρώτος παράγοντας είναι και παράγοντας του 60 . Πρόκειται για αυτούς τους

αντίστροφους, που η εξηνταδική τους κλασματική παράσταση τερματίζεται. (Bunt, 1981, σελ. 57)

Αλγεβρικά προβλήματα

Υπάρχει ένας πίνακας τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Βαβυλώνιοι που όμως δεν συμπεριλαμβάνεται

σε σύγχρονα βοηθήματα. Είναι μία λίστα με τις τιμές της παράστασης n
3

+ n
2 για ακέραιες τιμές του n

. Η λίστα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την βαβυλωνιακή άλγεβρα. Το αντικείμενο αυτό

αναπτύχθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό στην Μεσοποταμία. Κείμενα της παλαιάς βαβυλωνιακής περιόδου

δείχνουν ότι οι Μεσοποτάμιοι δεν συνάντησαν προβλήματα στην επίλυση της πλήρους

δευτεροβάθμιας εξίσωσης λόγω της άνεσης που είχαν με τις αλγεβρικές πράξεις. Μετέθεταν τους

όρους μίας εξίσωσης προσθέτοντας ίσες ποσότητες και στα δύο μέλη και πολλαπλασίαζαν και τα δύο

μέλη με ίσες ποσότητες για να εξαλείψουν τους παρονομαστές ή άλλους παράγοντες. Ήταν

εξοικειωμένοι με πολλές μορφές παραγοντοποίησης. Για παράδειγμα πρόσθεταν τον όρο 4ab στο (a-b)
2

και έπαιρναν το αποτέλεσμα (a+b)
2 .(Boyer, 1997, σελ. 56)
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1.2 ΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι Βαβυλώνιοι επέλυαν ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων με δύο ή περισσότερους αγνώστους μ'

έναν τρόπο που υιοθετείται και από τα σύγχρονα μαθηματικά.

Παράδειγμα Δίνεται ότι για τους αγνώστους, μήκος l και πλάτος w ενός ορθογωνίου, ισχύει:

l+ 1
4

w=7

l+w=10

Να υπολογιστεί το μήκος και το πλάτος:

10-6=4 το πλάτος w= 10- 6=4

18× 1/ 3= 6 το μήκος l= 6

28-10=18 3l = 18

7×4=28 4l+w=28

l + w = 10

Βαβυλωνιακή λύση Σύγχρονη λύση

Από το παραπάνω παράδειγμα διαπιστώνουμε πως οι Βαβυλώνιοι για να επιλύσουν το σύστημα

ακολουθούσαν τα ίδια βήματα που ακολουθούμε και εμείς σήμερα χωρίς όμως να αναπαριστούν τους

αριθμούς με γράμματα.

Δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τη σειρά των συλλογισμών τους, παρά μόνο τη σειρά των
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υπολογισμών που τους οδηγούσε στα εξαγόμενα.

Οι Βαβυλώνιοι έλυναν επίσης προβλήματα του εξής τύπου:

Δίνεται το άθροισμα (ή η διαφορά) δύο αριθμών καθώς και το γινόμενό τους. Να προσδιοριστούν οι

αριθμοί αυτοί.

Παράδειγμα Να βρεθούν δύο αριθμοί με άθροισμα 14 και γινόμενο 45 .

Ακολουθεί η λύση των Βαβυλωνίων με σύγχρονη διατύπωση. Δύο αριθμοί με άθροισμα 14 μπορούν

πάντα να γραφτούν ως 7+² και 7-² . Επομένως θα είναι:

(7+²)(7-²)=45

49-²2
=45

²2
=4

²=2

(Bunt, 1981, σελ. 60)

Η Βαβυλωνιακή άλγεβρα παρουσιάζει μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σε αυτό το

συμπέρασμα καταλήγουμε αν εξετάσουμε ένα πρόβλημα που είναι γραμμένο πάνω σε μία πλάκα

από άργιλο. Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα της βαβυλωνιακής άλγεβρας. Οι Βαβυλώνιοι

ακολουθούσαν την ίδια με εμάς σειρά συλλογισμών, αλλά δεν είχαν τίποτα που να μοιάζει με τον

δικό μας συμβολισμό. Αυτό που έκαναν, ήταν να εκφράζουν με παραδείγματα τις διαδικασίες

που απαιτούσαν οι μέθοδοί τους. Αυτός είναι ο λόγος που στα κείμενά τους συναντάται μεγάλος

αριθμός προβλημάτων που όλα έχουν λυθεί με τον ίδιο τρόπο. Σχεδόν πάντα οι λύσεις τελείωναν

με τη φράση: Αυτή είναι η μέθοδος. Έτσι κατά πώς φαίνεται ο σκοπός στον οποίο απέβλεπαν τα

προβλήματα αυτά ήταν η επιβεβαίωση μίας γενικής μεθόδου για τη λύση των προβλημάτων.

(Bunt, 1981, σελ. 62)

Οι Βαβυλώνιοι δεν είχαν συνηθίσει να εργάζονται με αφηρημένους αριθμούς. Γι’ αυτό το λόγο

έκαναν λόγο για ποσότητες, δηλαδή για συγκεκριμένους αριθμούς. 'Έτσι λέμε συνήθως τους
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αριθμούς που συνδέονται με μονάδες μέτρησης. Δεν φαίνεται πάντως να είχε διατυπωθεί από

αυτούς ένα γεωμετρικό πρόβλημα γιατί αν ίσχυε κάτι τέτοιο θα απέφευγαν την πρόσθεση μήκους

με εμβαδόν. Ονομασίες όπως «μήκος» τους χρησίμευαν για να δώσουν ένα όνομα στους

άγνωστους αριθμούς, πράγμα που μοιάζει με αυτό που συναντάμε και σήμερα στα προβλήματα

αριθμητικής.

Επιπλέον φαίνεται πως οι Βαβυλώνιοι γνώριζαν την ύπαρξη δεσμών ανάμεσα σε γεωμετρία και

άλγεβρα. Με τη γεωμετρική έκφραση έδιναν συγκεκριμένη μορφή στη λύση ενός αλγεβρικού

προβλήματος. Το γεγονός ότι αφαιρούσαν μήκος από εμβαδόν δείχνει όπως αναφέραμε και

παραπάνω πως δεν είχαν καμία ανάσχεση να αναμείξουν διαφορετικές διαστάσεις.

Σε μεταγενέστερους αιώνες δεν γινόταν παραδεχτή οποιαδήποτε μείξη διαστάσεων. Δηλαδή ο

συνδυασμός αριθμών ανεξάρτητα από το αν κάποιοι από αυτούς αντιπροσωπεύουν εμβαδά και οι

άλλοι μήκη και όγκους. Η θεμελίωση της διάκρισης των διαστάσεων ήρθε κατά την ελληνική

περίοδο, πέρασε στα έργα των Ιταλών αλγεβριστών και διατηρήθηκε ως την εποχή του Descartes

(1596 1650) (Bunt, 1981, σελ. 66)

1.3 ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ

Η επίλυση μίας δευτεροβάθμιας εξίσωσης δεν ήταν μέσα στις αλγεβρικές ικανότητες των

Αιγυπτίων. Ο Neugebauer όμως δήλωσε το 1930 ότι οι Βαβυλώνιοι χειρίζονταν με σχετική

ευκολία αυτού του είδους τις εξισώσεις, όπως προκύπτει από ορισμένα αρκετά παλαιά

μαθηματικά κείμενα. (Boyer, 1997, σελ. 37)

Μία βασική κλάση προβλημάτων με τα οποία ασχολήθηκαν οι αρχαίοι μαθηματικοί ήταν τα

προβλήματα που ισοδυναμούν με δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Γι’ αυτό το λόγο οι μαθηματικοί

της εποχής της Αναγέννησης μετά από του Άραβες μαθηματικούς και πρώτος από όλους ο

Χουαρίζμι, θεωρούσαν την άλγεβρα ως την τέχνη της απλοποίησης και λύσης εξισώσεων.
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(Bashmakova, 2011, σελ. 91)

Να επιλυθεί η εξίσωση x
2

+6x=16

Ακολουθούμε τα βήματα των Βαβυλωνίων χρησιμοποιώντας συμβολισμούς. Η εξίσωση γράφεται ως

εξής:

x(x+6)=16

τίθεται: x+6=y

Στόχος μας είναι να βρούμε δύο αριθμούς , x και y, τέτοιους ώστε να είναι:

y-x=6 »²º xy=16

Παίρνουμε y=a+3 »²º x=a-3 ,

Οπότε:

(a+3)(a-3)=16

²2
-9=16

a=5.

Άρα x=2.

Στη δευτεροβάθμια εξίσωση του παραπάνω παραδείγματος ο συντελεστής του x
2 είναι ίσος με 1 . Οι

Βαβυλώνιοι ήταν σε θέση να επιλύουν και δευτεροβάθμιες εξισώσεις στις οποίες ο συντελεστής x
2

δεν ήταν το 1 . Ας δούμε μία τέτοια περίπτωση:

Να επιλυθεί η εξίσωση 7 x
2

+6x=1 .

Μπορούμε να φέρουμε την εξίσωση αυτή στην προηγούμενη μορφή, αν διαιρέσουμε και τα δύο μέλη

με το 7 . Τότε προκύπτει η εξής εξίσωση:
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x
2

- 6
7

x= 1
7

Οι Βαβυλώνιοι όμως δεν κινούνταν έτσι. Προτιμούσαν να μην ασχοληθούν με κλάσματα όπως αυτά

που εμφανίζονται παραπάνω , δηλαδή που η εξηνταδική τους παράσταση δεν τερματίζεται. Γι' αυτό

το λόγο, πολλαπλασίαζαν και τα δύο μέλη της εξίσωσης με το 7. Έτσι η εξίσωση έπαιρνε τη μορφή:

(7x)
2

+6(7x)=7.

Τότε θεωρούσαν ως νέο άγνωστο τον 7x . Παρασταίνοντάς τον με z έχουμε:

z
2

+6z=7

Βρίσκουμε z= 1 . Άρα η λύση της αρχικής εξίσωσης είναι x= 1
7
. (Bunt, 1981, σελ. 61)

Ο τρόπος με τον οποίο οι Βαβυλώνιοι μετέτρεπαν τη δευτεροβάθμια εξίσωση

²x
2

+³x=´

στην

É2
+³É=²´

με την αντικατάσταση É=²x μας δείχνει τον εξαιρετικό βαθμό προσαρμοστικότητας της

Μεσοποταμιακής άλγεβρας. Η ευχέρεια αυτή μαζί με την έννοια της θέσης των ψηφίων στους

υπολογισμούς έδωσαν στους Βαβυλώνιους αυτήν την ανωτερότητα στην άλγεβρα. Δεν υπάρχει

κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι στην Αίγυπτο έλυναν τριτοβάθμιες εξισώσεις. Υπάρχουν

όμως πολλά τέτοια στοιχεία για τη Μεσοποταμία.

Kύβοι, όπως x
3

=0Q7,30 βρίσκονταν με άμεση αναφορά στους πίνακες των κύβων και των

κυβικών ριζών και δινόταν η λύση x=0Q30 . Όσον αφορά στους αριθμούς που δεν υπήρχαν

στους πίνακες, οι Βαβυλώνιοι έβρισκαν προσεγγίσεις των τιμών με γραμμική παρεμβολή.
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Έλυναν δε τις τριτοβάθμιες εξισώσεις της μορφής:

x
3

+ x
2

=²

απευθυνόμενοι πάλι στους πίνακες που περιελάμβαναν τιμές του συνδυασμού:

¾3
+ ¾2

για ακέραιες τιμές του ν από το 1 έως το 30. Τις πιο γενικές μορφές τριτοβάθμιων εξισώσεων τις

έλυναν με τη μέθοδο της αντικατάστασης. Οι Βαβυλώνιοι έλυναν και τις τριτοβάθμιες εξισώσεις

της μορφής:

²x
3

+ ³x
2

=´

πολλαπλασιάζοντας και τα μέλη με ²2
/ ³2 . Έτσι προέκυπτε η εξίσωση:

( ²x
³

)
3

+ ( ²x
³

)
2

= ´²2
/ ³3

μία τριτοβάθμια με άγνωστο τον ²x
³

. Έβρισκαν την τιμή αυτής της ποσότητας από τους πίνακες

και στη συνέχεια υπολόγιζαν την τιμή του x. Δεν γνωρίζουμε όμως αν οι Βαβυλώνιοι ήταν σε

θέση να φέρουν τη γενική μορφή της τριτοβάθμιας εξίσωσης :

²x
3

+ ³x
2

+ ´x=µ

σε κάποια μορφή που να μπορούσαν να επιλύσουν. Δεν είναι απίθανο κάτι τέτοιο, επειδή η λύση

μίας δευτεροβάθμιας αρκεί για να μετατρέψει αυτή την εξίσωση των τεσσάρων όρων στη μορφή:

Áx
3

+ »x
2

=Â

την οποία έλυναν με μεγάλη ευκολία. Δεν υπάρχει όμως κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι

οι μαθηματικοί της Μεσοποταμίας μετέτρεπαν με αυτόν τον τρόπο τη γενική τριτοβάθμια

εξίσωση.

Η επίλυση των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων εξισώσεων από τους Μεσοποτάμιους είναι ένα

αξιοσημείωτο κατόρθωμα και αυτό γιατί δείχνει ωριμότητα και ευχέρεια στον χειρισμό των
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παραπάνω εννοιών. Ο σύγχρονος συμβολισμός διευκολύνει την παρατήρηση, ότι η:

(²x)
3

+ (²x)
2

=³

είναι ουσιαστικά η ίδια μορφή εξίσωσης με την:

É3
+É2

=³

Η παρατήρηση αυτή χωρίς την βοήθεια των συμβόλων είναι μία επιτυχία πολύ μεγαλύτερης

σημασίας για την ανάπτυξη των μαθηματικών από την αρχή του συστήματος θέσης στην

αριθμητική, που οφείλεται στον ίδιο πολιτισμό. ( Boyer, 1997, σελ. 39)

1.4 Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ

Οι πληροφορίες που έχουμε για τα μαθηματικά των Αιγυπτίων προέρχονται από τις επιγραφές

τάφων, ημερολόγια αλλά κυρίως από αιγυπτιακούς πάπυρους οι οποίοι επέζησαν όλων των

καταστροφών επί τρεισήμισι χιλιετηρίδες. Ο πιο εκτενής πάπυρος είναι ο πάπυρος του Rhind ή

διαφορετικά ο πάπυρος του Αχμή προς τιμή του γραφέα που τον αντέγραψε περί το 1650 π.Χ..

Το κείμενο προέρχεται από ένα πρωτότυπο του Μέσου Βασιλείου (από το 2000 π.Χ. έως το 1800

π.Χ.). Η γραφή που χρησιμοποιείται είναι η ιερατική και όχι η λαϊκή.

Οι Αιγύπτιοι είχαν αναπτύξει δύο διαφορετικά αθροιστικά αριθμητικά συστήματα, το λαϊκό και

το ιερατικό. Το λαϊκό σύστημα διαθέτει επτά σύμβολα, ενώ η σύνταξη δύο κανόνες: την απλή

παράθεση και την αντικατάσταση κάθε δεκάδας παρατιθέμενων συμβόλων κάποιας αξίας από

ένα σύμβολο επόμενης αξίας. Κάθε μία από τις πρώτες δυνάμεις του 10 αναπαρίσταται από ένα

διαφορετικό σύμβολο, όπως φαίνονται παρακάτω (Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 23).

Για παράδειγμα, οι Αιγύπτιοι για να αναπαραστήσουν τον αριθμό 12643 έγραφαν

Το ιερατικό σύστημα, σε αντίθεση με το λαϊκό, αποτελεί παράδειγμα κρυπτογραφικού
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συστήματος. Το σύστημα αυτό διέθετε 28 σύμβολα, τα οποία παραθέτουμε στη συνέχεια.

Η πρόσθεση των Αιγυπτίων ήταν μια απλή διαδικασία συνένωσης όλων των συμβόλων των

προσθετέων, σε μία ενιαία γραφή στην οποία κάθε δεκάδα από σύμβολα μιας τάξης

αντικαθίστανται από το σύμβολο της επόμενης τάξης. Η αφαίρεση, γίνεται με αντίστροφη

διαδικασία, δηλαδή διαγραφή από το μειωτέο όλων των συμβόλων από τα οποία αποτελείται ο

αφαιρετέος και αντικατάσταση των συμβόλων από σύμβολα χαμηλότερης τάξης

(Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 27).

Ο αιγυπτιακός αλγόριθμος για τον πολλαπλασιασμό βασίστηκε σε μια συνεχή διαδικασία

διπλασιασμού. Αν ήθελαν να πολλαπλασιάσουν δύο αριθμούς, έστω α και β, έγραφαν πρώτα το

ζεύγος 1, β. Στη συνέχεια πολλαπλασίαζαν καθέναν από τους αριθμούς εωσότου ο επόμενος

πολλαπλασιασμός είχε ως αποτέλεσμα το πρώτο στοιχείο του ζεύγους να υπερβεί τον α. Μετά

άθροιζαν τις αντίστοιχες δυνάμεις του 2 μέχρι τον α και πρόσθεταν τα αντίστοιχα πολλαπλάσια

του β για το τελικό αποτέλεσμα (Katz, 2009, σελ. 4). Η διαίρεση ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με

τον πολλαπλασιασμό. Για παράδειγμα, για να διαιρέσουν τον α διά του β, έθεταν το ερώτημα με

ποιον αριθμό πρέπει να πολλαπλασιάσω τον β για να πάρω τον α;

Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τα μοναδιαία κλάσματα, δηλαδή κλάσματα με αριθμητή το 1, με

μοναδικές εξαιρέσεις τα κλάσματα 2/ 3 και 3/ 4. Γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν το γεγονός ότι

τα δύο τρίτα της κλασματικής μονάδας 1/ p είναι το άθροισμα των δύο κλασματικών μονάδων 1/ 2p

και 1/ 6p. Επίσης γνώριζαν ότι το διπλάσιο της κλασματικής μονάδας 1/ 2p είναι η κλασματική

μονάδα 1/ 6p (Boyer, 1997, σελ. 15). Για την αναπαράσταση των μοναδιαίων κλασμάτων 1/ n ,
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χρησιμοποιούσαν τον συμβολισμό n .

Οι Αιγύπτιοι μαθηματικοί ασχολήθηκαν με πρακτικά προβλήματα, για την επίλυση των οποίων

χρησιμοποίησαν την μέθοδο της δοκιμής και του λάθους. Η δοκιμή έχει το νόημα της

διερεύνησης μιας συγκεκριμένης δυνατότητας από τις πολλές. Αν η δοκιμή είναι σωστή

οδηγούμαστε στο ζητούμενο ενώ η λάθος δοκιμή καθορίζει την επιλογή της επόμενης δοκιμής

για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Σύμφωνα με την δυσκολία και την μέθοδο

επίλυσης, τα προβλήματα χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες. Τα προβλήματα αυτά ζητούν λύσεις

αντίστοιχες με αυτές των γραμμικών εξισώσεων της μορφής x+ax=b ¯ x+ax+bx=c . Στη

συνέχεια θα παραθέσουμε ενδεικτικά κάποια από τα προβλήματα αυτά. (Gillings, 1972, σελ.

154159)

ΠρόβλημαΜία ποσότητα προστίθεται με το 2 αυτής και δίνει 16. Ποια είναι η ποσότητα αυτή;

Θεωρούμε ότι η λανθασμένη απάντηση είναι 2. Στη συνέχεια, 1 2 του 2 είναι 3. Όσες φορές

πρέπει να πολλαπλασιαστεί το 3 για να δώσει 16, τόσες φορές πρέπει να πολλαπλασιαστεί το 2

για να δώσει τον σωστό αριθμό. Έπειτα διαιρούμε το 16 με το 3.

Σύνολο 5 3 16.
\ 3 \ 1.
3 2
\ 4 \ 12
2 6
\ 1 \ 3

Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε 5 3 με το 2

\ 2 \ 10 3

1 5 3

Η απάντηση είναι 10 3 .
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Πρόβλημα Μία ποσότητα το 3 , το 2 και το 7 αυτής αθροίζονται και δίνουν 33. Ποια είναι η

ποσότητα αυτή;

Η απάντηση που δίνεται είναι:

14 4 56 97 194 388 679 776 .

Σε σύγχρονο συμβολισμό,14 28
97

.

Σε ένα άλλο πρόβλημα του πάπυρου Rhind ζητείται η τιμή μίας ποσότητας, αν η ποσότητα και το

1/7 αυτής είναι 19. Ο γραφέας επιλέγει ως πιθανή τιμή του αγνώστου το 7, έτσι ώστε x+ 1
7

x

είναι 8 και όχι 9, όπως λέει το πρόβλημα. Εφόσον 8 2+ 1
4

+ 1
8

=19 , πρέπει να

πολλαπλασιάσουμε το 7 με το 2+ 1
4

+ 1
8
για να πάρουμε τη σωστή τιμή της ποσότητας· η λύση

του πάπυρου Rhind ήταν 16+ 1
2

+ 1
8
. Στη συνέχεια ελέγχει το αποτέλεσμα δείχνοντας ότι αν

προσθέσουμε στο 16+ 1
2

+ 1
8
το ένα έβδομο αυτού θα έχουμε το σωστό αποτέλεσμα 19. (Boyer,

1997, σελ.19).

Η μέθοδος της δοκιμής και του λάθους χρησιμοποιείται και σε δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Για

παράδειγμα στον Πάπυρο του Βερολίνου υπάρχει ένα πρόβλημα όπου ζητείται να διαιρεθεί μία

τετράγωνη περιοχή 100 τετραγωνικών πηχών σε δύο άλλα τετράγωνα, όπου η αναλογία των

πλευρών των δύο τετραγώνων είναι 1 προς 3/4. Ο γραφέας ξεκινά με την παραδοχή ότι στην

πραγματικότητα οι πλευρές των δύο τετραγώνων είναι 1 και 3/4, στη συνέχεια υπολογίζεται το

άθροισμα των εμβαδών των δύο αυτών τετραγώνων να είναι 1
2

+ (3/ 4)
2

= 1 9/ 16 . Αλλά το

επιθυμητό άθροισμα των εκτάσεων είναι 100. Ο γραφέας παρατηρεί ότι δεν μπορεί να συγκρίνει

περιοχές άμεσα, αλλά πρέπει να συγκρίνει τις πλευρές τους. Έτσι, παίρνει την τετραγωνική ρίζα

του 1 9/16, δηλαδή 1 ¼ , και την συγκρίνει με την τετραγωνική ρίζα του 100, δηλαδή, 10.

Δεδομένου ότι 10 είναι 8 φορές τόσο μεγάλος όσο 1 ¼ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι

πλευρές των δύο άλλων τετραγώνων πρέπει να είναι 8 φορές τις αρχικές υποθέσεις, δηλαδή, 8

και 6 πήχες, αντίστοιχα (Katz, 2009, σελ.7)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

2.1 ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΑΛΓΕΒΡΑ

Αν θεωρήσουμε πως η άλγεβρα αρχίζει με τη δημιουργία του λογισμού με γράμματα καθώς και

με την πραγματοποίηση πράξεων με τύπους, το γενεαλογικό δέντρο της άλγεβρας πρέπει να

αρχίζει από τα έργα του Φρανσουά Βιέτ, δηλαδή από τα τέλη του 16ου αιώνα. Υπέρμαχος αυτής

της άποψης ήταν ο σοβιετικός μαθηματικός Μπ. Ντ. Ντελονέ (1890 1980).

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στοιχεία της άλγεβρας εμφανίστηκαν μαζί με τον πρώτο

συμβολισμό και τότε πατέρα της επιστήμης ορίζουμε τον Διόφαντο της Αλεξάνδρειας και χρόνο

γένεσης της τον 3ο μ. Χ. αιώνα. Μπορούμε αντιθέτως να θεωρήσουμε ότι η άλγεβρα

εμφανίστηκε μόνο τότε, όταν δηλαδή άρχισε η μελέτη αλγεβρικών δομών, όπως η ομάδα, ο

δακτύλιος κ.ά.. Σε αυτή την περίπτωση η γένεση της άλγεβρας πρέπει να τοποθετηθεί στον 19ο

αιώνα.

Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να θεωρήσουμε ως στοιχεία άλγεβρας την διερεύνηση και τη

λύση εκείνης της κλάσης προβλημάτων και με εκείνες τις μεθόδους που σήμερα υπάγονται στην

άλγεβρα. Πρόκειται για την απόδειξη βασικών αλγεβρικών ταυτοτήτων, τη διατύπωση και λύση
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προβλημάτων που ισοδυναμούν με δευτεροβάθμιες ή κυβικές εξισώσεις. Αν υιοθετήσουμε την

παραπάνω άποψη θα πρέπει να δεχτούμε πως οι απαρχές της άλγεβρας απομακρύνονται στη 2η

χιλιετία π.Χ. (Bashmakova, 2011, σελ. 88).

2.2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Ανεξάρτητα από το αν η επαγωγή εμφανίστηκε στα μαθηματικά τον 6ο ή τον 4ο αιώνα π.Χ. και

από το αν η ασυμμετρία ανακαλύφθηκε πριν ή μετά το 400 π.Χ., δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα

ελληνικά μαθηματικά είχαν υποστεί δραστικές αλλαγές ως την εποχή του Πλάτωνα. Η διάκριση

ανάμεσα στον αριθμό και τα συνεχή μεγέθη επέβαλε μία νέα αντιμετώπιση της βαβυλωνιακής

άλγεβρας που κληρονόμησαν οι Πυθαγόρειοι. Χρειαζόταν διαφορετικός τρόπος επίλυσης και

χειρισμού παλιών προβλημάτων, στα οποία δινόταν το άθροισμα και το γινόμενο των πλευρών

ενός ορθογωνίου και το ζητούμενο ήταν τα μήκη των πλευρών του. Οι αριθμητικοί αλγόριθμοι

των Βαβυλωνίων ήταν πλέον ξεπερασμένοι. Μια γεωμετρική άλγεβρα έπρεπε να πάρει τη θέση

της παλαιότερης αριθμητικής άλγεβρας. Σε αυτή τη νέα άλγεβρα δεν επιτρεπόταν η πρόσθεση

ευθειών και εμβαδών ή εμβαδών και όγκων.(Boyer, 1997 σελ. 88)

Έτσι, η ανακάλυψη της ασυμμετρίας, με τη σειρά της, έστρεψε την προσοχή των Πυθαγορείων

στη σχέση ανάμεσα στη γεωμετρία και την αριθμητική, ανάμεσα στο συνεχές και το διακριτό. Η

αριθμητική, από την πλευρά της, βασιζόταν στην έννοια του ακέραιου αριθμού. Στην αρχαιότητα

αντίστοιχοι των ρητών αριθμών ήταν οι λόγοι ακεραίων. Ύστερα από την ανακάλυψη πως ο

λόγος δύο τμημάτων δεν μπορεί εν γένει να εκφραστεί ως λόγος ακεραίων αριθμών, το

μαθηματικό σύστημα των Πυθαγορείων υπέστη σημαντικό πλήγμα. Προέκυψαν οι εξής

δυνατότητες προκειμένου να αποφευχθεί η επελθούσα κρίση:

1. Να διευρυνθεί η έννοια του αριθμού, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι λόγοι

οποιωνδήποτε δύο τμημάτων.

2. Να κατασκευαστούν τα μαθηματικά όχι με βάση την αριθμητική των ακεραίων και των
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λόγων τους, αλλά με βάση τη γεωμετρία, ορίζοντας απευθείας για γεωμετρικά μεγέθη

όλες τις πράξεις της άλγεβρας.

3. Να εγκαταλειφθεί η ιδέα της αυστηρής λογικής κατασκευής της θεωρίας των

ασύμμετρων μεγεθών και να γίνει δεκτή η μη αυστηρή χρήση αρρήτων μεγεθών, όπως

συνέβη αργότερα στην Ινδία και την Ευρώπη του Μεσαίωνα. (Bashmakova, 2011, σελ.

69)

Η τρίτη λύση δεν ήταν δυνατό να υιοθετηθεί από τους Έλληνες. Αυτό θα σήμαινε εγκατάλειψη

του ιδεώδους της παραγωγικής κατασκευής των μαθηματικών.

Η πρώτη λύση, από την άλλη πλευρά,  σε αυτό το στάδιο συναντούσε ανυπέρβλητα εμπόδια.

Όποιες πρωτολειακές προσπάθειες έγιναν κατά τα τέλη του 5ου και στις αρχές του 4ου αιώνα

τελείωσαν δίχως κάποια επιτυχία. Ο δρόμος αυτός, εν ολίγοις, ήταν πρακτικά άβατος για τους

πρώιμους Πυθαγόρειους.

'Έμενε η δεύτερη λύση. Αν και τον πρώτο καιρό φάνηκαν ορισμένα πλεονεκτήματα, τελικά

αποδείχτηκε στρατηγικό λάθος. Η γλώσσα της γεωμετρίας φάνηκε να είναι πολύ φυσική για το

πρώτο αυτό στάδιο ανάπτυξης των μαθηματικών. Έδωσε τη δυνατότητα να διατυπώνονται απλά

και εποπτικά ορισμένες αλγεβρικές ταυτότητες και να αποδεικνύονται γενικές προτάσεις,

δεδομένου ότι ο λογισμός των γραμμάτων δεν υπήρχε ακόμη και, καθώς φαίνεται, ο

συμβολισμός του τυχόντος μεγέθους με ένα γράμμα απαιτούσε υψηλότερο βαθμό αφαίρεσης από

αυτόν που υπήρχε στην αρχαιότητα. Ανάλογη προσφυγή στη γεωμετρική γλώσσα παρατηρούμε

και στα ινδικά κείμενα Σουλβασούτρας, αν και αυτή δεν προκλήθηκε από την ανακάλυψη της

ασυμμετρίας.

Είναι πιθανό πριν από την ανακάλυψη της ασυμμετρίας οι Έλληνες να χρησιμοποιούσαν

γεωμετρικά πρότυπα. Μετά από αυτή την ανακάλυψη τα μαθηματικά ανασυγκροτήθηκαν στο

σύνολό τους σε νέα γεωμετρική βάση. Αυτή με τη σειρά της άρχισε να εμποδίζει την ανάπτυξη

των ελληνικών μαθηματικών. Λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας στην αρμονική

ανάπτυξη των επί μέρους πεδίων των μαθηματικών και τα κατέστησε δυσλειτουργικά.
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(Bashmakova, 2011, σελ. 70)

Η κατασκευή της άλγεβρας με βάση τη γεωμετρία ξεκίνησε ήδη στα πλαίσια της Πυθαγόρειας

Σχολής. Έπειτα, άρχισαν να χρησιμοποιούν τη γεωμετρική γλώσσα και στη θεωρία αριθμών. Η

παράσταση των αριθμών με ψήφους, οι οποίοι διατάσσονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να

σχηματίζουν γεωμετρικές παραστάσεις, παραχωρεί πλέον τη θέση της στην παράσταση των

αριθμών με ευθύγραμμα τμήματα που λαμβάνονται από την επανάληψη ενός τμήματος, που έχει

ληφθεί ως μονάδα κατά πεπερασμένο αριθμό φορών. Τα βασικά αντικείμενα του νέου αυτού

λογισμού είναι τα ευθύγραμμα τμήματα, τα ορθογώνια και τα παραλληλεπίπεδα. (Bashmakova,

2011, σελ. 70). Κάθε φορά, λοιπόν, που η λύση ενός αλγεβρικού προβλήματος πραγματοποιείται

με τη βοήθεια γεωμετρικών σχημάτων και γεωμετρικών κατασκευών μπορούμε να πούμε πως το

δεδομένο πρόβλημα λύνεται με τα μέσα της γεωμετρικής άλγεβρας. Αυτό σημαίνει πως τα

στοιχεία της άλγεβρας ερμηνεύονται με τη γλώσσα της γεωμετρίας.

Αφού έχει προηγηθεί αυτός ο ορισμός αναμένουμε πως το πρώτο βήμα προς τη μετάφραση των

αλγεβρικών εννοιών στη γλώσσα της γεωμετρίας θα είναι η ταύτιση του μεγέθους (του γνωστού

αριθμού ή του αγνώστου) με κάποιο γεωμετρικό σχήμα. Πράγματι τόσο στο αρχαίο Ινδικό έργο

Σουλβασούτρας (7ος 5ος αι. π. Χ.) όσο και στην κλασική ελληνική γεωμετρική άλγεβρα

οποιοδήποτε μέγεθος αναπαρίσταται με τη βοήθεια ενός ευθύγραμμου τμήματος. Το γινόμενο

δύο μεγεθών xÉ είναι το παραλληλόγραμμο που κατασκευάζεται από αυτά τα τμήματα. Τα

μεγέθη x
2 É2 αντίστοιχα είναι τα τετράγωνα με πλευρές x και É.

Στην Αρχαία Κίνα οι ταυτοτικοί μετασχηματισμοί γίνονται πάντα με μεγέθη στα οποία

αντιστοιχεί κάποιο γεωμετρικό σχήμα. Αν και στους Αρχαίους Βαβυλωνίους δεν βρίσκουμε

γεωμετρικά σχήματα για την αιτιολόγηση ταυτοτήτων και τη λύση εξισώσεων. Το γεγονός όμως

της χρήσης της ίδιας ορολογίας για την υποδήλωση των αγνώστων "μήκος, πλάτος, επιφάνεια"

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα και στην Αρχαία Βαβυλώνα να γινόταν χρήση της

γεωμετρικής άλγεβρας ως ένα βαθμό. (Bashmakova, 2011, σελ. 88)
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2.3 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ

Τα Στοιχεία του Ευκλείδη ήταν ένα εισαγωγικό βιβλίο που κάλυπτε όλα τα στοιχειώδη

μαθηματικά, δηλαδή την αριθμητική, με την έννοια της θεωρίας αριθμών, τη συνθετική

γεωμετρία (σημεία, ευθείες, επίπεδα κ.λπ.) και άλγεβρα, όχι με τη σημερινή συμβολική έννοια,

αλλά με μία ισοδύναμη μορφή της, εκφρασμένη γεωμετρικά. (Boyer, 1997, σελ. 119) Τα

Στοιχεία αποτελούνται από δεκατρία βιβλία εκ των οποίων τα πρώτα έξι αναφέρονται στη

στοιχειώδη γεωμετρία του επιπέδου, τα επόμενα τρία στη θεωρία των αριθμών, το δέκατο στους

άρρητους αριθμούς και τα τρία τελευταία στη στερεομετρία. (Boyer , 1997, σελ. 120)

Σε ό,τι αφορά του Βιβλίο ΙΙ των Στοιχείων, πρόκειται για ένα μικρό βιβλίο καθώς περιλαμβάνει

μόνο 14 προτάσεις από τις οποίες καμία δεν παίζει κάποιο ρόλο στα σύγχρονα βιβλία. Την εποχή

όμως του Ευκλείδη είχε ιδιαίτερη σημασία. Αυτή η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αρχαία

θεώρηση των πραγμάτων και τη σημερινή, εξηγείται εύκολα καθώς σήμερα διαθέτουμε την

άλγεβρα με τα σύμβολα και την τριγωνομετρία που έχουν αντικαταστήσει τα γεωμετρικά

ισοδύναμα αυτών της αρχαίας Ελλάδας.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα την Πρόταση 1 του Βιβλίου ΙΙ που λέει ότι:

"Αν υπάρχουν δύο ευθείες και η μία από αυτές διαιρείται σε κάποιο τυχαίο αριθμό τμημάτων, το

ορθογώνιο που σχηματίζεται από τις δύο αυτές ευθείες είναι ίσο με τα ορθογώνια που

σχηματίζονται από την άθικτη ευθεία και καθένα από τα ευθύγραμμα τμήματα".

Το θεώρημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μία γεωμετρική απόδειξη ενός από τους βασικούς

νόμους της αριθμητικής που σήμερα αποκαλούμε ως επιμεριστική ιδιότητα: a(b+c+d)= ab+ac+ad.

Στα άλλα βιβλία των Στοιχείων συναντάμε αποδείξεις της αντιμεταθετικής και της

προσεταιριστικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού. Σήμερα παριστάνουμε τα μεγέθη με

γράμματα που λαμβάνονται ως αριθμοί (είτε γνωστοί, είτε άγνωστοι) και επεμβαίνουμε σε αυτά
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σύμφωνα με τους αλγοριθμικούς νόμους της άλγεβρας. Κατά την εποχή όμως του Ευκλείδη τα

μεγέθη παριστάνονταν ως ευθύγραμμα τμήματα που ικανοποιούσαν τα αξιώματα και τα

θεωρήματα της γεωμετρίας. Είναι δυνατό να συναντήσει κανείς θεωρίες περί μη γνώσης της

άλγεβρας από τους Έλληνες. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς είχαν στην κατοχή τους το Βιβλίο ΙΙ

του Ευκλείδη, το οποίο είναι μία γεωμετρική άλγεβρα που έπαιζε τον ίδιο ρόλο που έχει η

σύγχρονη συμβολική άλγεβρα. Επιπλέον, δεν υπάρχει αμφιβολία πως η σύγχρονη άλγεβρα

διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το χειρισμό των σχέσεων ανάμεσα σε μεγέθη. Επίσης, δεν

υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας Έλληνας γεωμέτρης, ο οποίος γνωρίζει τα 14 θεωρήματα της

ευκλείδειας γεωμετρίας ήταν πολύ πιο ικανός να εφαρμόσει αυτά τα θεωρήματα σε πρακτικές

μετρήσεις από ό, τι είναι ένας έμπειρος σημερινός γεωμέτρης. Η αρχαία γεωμετρική άλγεβρα δεν

ήταν ιδανικό εργαλείο αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητά

της.(Boyer, 1997, σελ. 125)

2.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Στα ελληνικά έργα λογιστικής συναντάμε προβλήματα ισοδύναμα με δευτεροβάθμιες εξισώσεις

τα οποία λύνονται αριθμητικά με μεθόδους που χρησιμοποιούνταν στην Αρχαία Βαβυλώνα. Δεν

υπάρχει αμφιβολία πως πριν την ανακάλυψη της ασυμμετρίας λύνονταν με ανάλογους κανόνες

όλα τα προβλήματα αυτού του είδους. Με την ανακάλυψη της ασυμμετρίας όμως οι αριθμητικές

αυτές μέθοδοι δεν μπορούσαν να εξακολουθούν να θεωρούνται επαρκείς. (Bashmakova, 2011,

σελ. 73)

Οι δευτεροβάθμιες εξισώσεις είναι στενά συνδεδεμένες με τη γεωμετρία του Ευκλείδη, αφού

κάθε κατασκευή με τη βοήθεια του κανόνα και του διαβήτη είναι ισοδύναμη αναλυτικά με τη

λύση κάποιας αλυσίδας δευτεροβάθμιων εξισώσεων. (Bashmakova, 2011, σελ. 74)

Όλα τα προβλήματα κατασκευών λύνονται με τη διαδοχική εφαρμογή των παρακάτω
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στοιχειωδών κατασκευών:

1. Να αχθεί ευθεία που να διέρχεται από δύο σημεία.

2. Να βρεθεί το σημείο τομής δύο ευθειών.

3. Να βρεθούν τα σημεία τομής ευθείας και περιφέρειας.

4. Να βρεθούν τα σημεία τομής δύο περιφερειών.

Αν προσφύγουμε στη γλώσσα της αναλυτικής γεωμετρίας, τότε η πρώτη κατασκευή ανάγεται

στην εύρεση της γραμμικής εξίσωσης

É-É1

É2 -É1

= x- x1

x2 - x1

(1)

Η δεύτερη κατασκευή στην κοινή λύση των δύο γραμμικών εξισώσεων:

²1 x+ ³1É= ´1

²2 x+ ³2É= ´2 (2)

Η τρίτη κατασκευή στην κοινή λύση της γραμμικής και της δευτεροβάθμιας εξίσωσης:

²x+³É=´

(x-² )
2

+ É-³ 2
= Â2

(3)

δηλαδή στη λύση μίας δευτεροβάθμιας εξίσωσης και τέλος, η τέταρτη κατασκευή είναι

ισοδύναμη με την κοινή λύση των δύο εξισώσεων:

(x-²1 )
2

+ (É-³1 )
2

= Â1
2

(x- ²2 )
2

+ (É-³2 )
2

= Â2
2

(4)

Αν αφαιρέσουμε κατά μέλη την (1) από την (2) τότε θα πάρουμε τη γραμμική εξίσωση:
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2 ²1 -²2 x+2 ³1 -³2 É+ ²1
2

+ ³1
2

- ²2
2

-³2
2

= Â1
2

-Â2
2

(5)

Η κοινή λύση αυτής της εξίσωσης με μία από τις δεδομένες εξισώσεις των περιφερειών δίνει και

πάλι δευτεροβάθμια εξίσωση. Επομένως οποιαδήποτε κατασκευή με κανόνα και διαβήτη και

τέτοιες ακριβώς κατασκευές αποτελούσαν τον πυρήνα των κλασικών ελληνικών μαθηματικών 

τα οποία τελικά πήραν τη μορφή της Γεωμετρίας του Ευκλείδη ανάγεται στη λύση κάποιας

αλυσίδας γραμμικών και δευτεροβάθμιων εξισώσεων.

Με αυτόν τον τρόπο κάθε λύση γραμμικής εξίσωσης εκφράζεται ρητά συναρτήσει των

συντελεστών της, γι' αυτό η λύση βρίσκεται στο ίδιο σώμα Q, στο οποίο βρίσκονται και τα

αρχικά δεδομένα μεγέθη. Αν από την άλλη η κατασκευή ισοδυναμεί με τη λύση δευτεροβάθμιας

εξίσωσης, τότε σαν αποτέλεσμα λαμβάνεται μέγεθος το οποίο δεν ανήκει εν γένει στο Q.

(Bashmakova, 2011, σελ. 75)

Η επίλυση μίας δευτεροβάθμιας εξίσωσης δεν ήταν μέσα στις αλγεβρικές ικανότητες των

Αιγυπτίων. Ο Neugebauer όμως, δήλωσε το 1930 ότι οι Βαβυλώνιοι χειρίζονταν με σχετική

ευκολία αυτού του είδους τις εξισώσεις, όπως προκύπτει από ορισμένα αρκετά παλαιά

μαθηματικά κείμενα. (Boyer,1997, σελ. 37)

Μία βασική κλάση προβλημάτων με τα οποία ασχολήθηκαν οι αρχαίοι μαθηματικοί ήταν τα

προβλήματα που ισοδυναμούν με δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Γι’ αυτό το λόγο οι μαθηματικοί

της εποχής της Αναγέννησης μετά από του Άραβες μαθηματικούς και πρώτος από όλους ο

Χουαρίζμι, θεωρούσαν την άλγεβρα ως την τέχνη της απλοποίησης και λύσης εξισώσεων.

(Bashmakova, 2011, σελ. 91)

Στα αρχαία ινδικά Σουλβασούτρας η δευτεροβάθμια εξίσωση καθαρής μορφής διατυπώνεται ως

εξής:

Να μετασχηματιστεί ορθογώνιο σε τρίγωνο.

Το ίδιο πρόβλημα είναι στον Ευκλείδη το εξής:
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Να κατασκευαστεί τετράγωνο ισοδύναμο με δεδομένο ορθογώνιο.

2.5. ΑΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε δύο από τα άλυτα προβλήματα της Αρχαιότητας, τον

διπλασιασμό του κύβου και την τριχοτόμηση της γωνίας.

2.5.1 Ο ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ

Συναντάται και ως Δήλιο πρόβλημα. Συνίσταται στην κατασκευή ενός κύβου ακμής x με

διπλάσιο όγκο από ένα γνωστό κύβο ακμής α. Όγκος του δοσμένου κύβου είναι s= a
3 . Άρα ο

διπλάσιος όγκος θα είναι 2s=2 a
3 και η πλευρά του ζητούμενου κύβου σε σύγχρονη διατύπωση

θα είναι ²
3

2 . Η κατασκευή με κανόνα και διαβήτη αποδείχθηκε αδύνατη γιατί ο αριθμός
3

2

είναι μη κατασκευάσιμος.

Από την εποχή του Πυθαγόρα είχε διαπιστωθεί πως αν έχουμε ένα τετράγωνο ΑΒΖΓ και

κατασκευάσουμε ένα νέο τετράγωνο ΒΓΔΕ με πλευρά τη διαγώνιο του αρχικού, τότε το νέο

αυτό τετράγωνο θα είναι διπλάσιο του αρχικού. Ο διπλασιασμός ενός γεωμετρικού μεγέθους είχε

λοιπόν αρχίσει να απασχολεί τους μαθηματικούς από τον 6ο αι. π.Χ. και βρέθηκε στο επίκεντρο

του ενδιαφέροντος των αρχαίων μαθηματικών.
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Οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα προέρχονται από τον Ευτόκιο, ο οποίος

υπήρξε σχολιαστής του Αρχιμήδη. Η παράδοση πάνω στο θέμα είναι συγκεχυμένη. Ο

μαθηματικός Cantor, ο Heath καθώς και άλλοι ιστορικοί των μαθηματικών παρατήρησαν

διάφορες αντιφάσεις τις οποίες δεν μπόρεσαν να άρουν μέσα από σημαντικές εξηγήσεις.

Προέλευση του Προβλήματος

Πρώτη σημαντική μαρτυρία από τον Ευτόκιο τον Ασκαλωνίτη (16ος αι.)

Πρόκειται για έναν από τους τελευταίους φιλόσοφους της Σχολής των Αθηνών. Ήταν αξιόλογος

μαθηματικός και υπομνηματιστής καθώς και σχολιαστής του Αρχιμήδη, όπως αναφέραμε και

παραπάνω. Τα σχόλιά του, που εκδόθηκαν πιθανότατα υπό την εποπτεία του δασκάλου του

Ισιδώρου, δίνουν σημαντικές πληροφορίες πάνω στα ιστορικά προβλήματα των μαθηματικών.

Χρησιμοποιώντας ως βάση του τα έργα του Ευδήμου και του Γεμίνου, ο Ευτόκιος δίνει ασφαλείς

πληροφορίες για τα αρχαία μαθηματικά. Όποιες γνώσεις έχουμε σχετικά με τις λύσεις του

Δήλιου προβλήματος οφείλονται σε αυτόν καθώς τις άντλησε από το βιογράφο του Αρχιμήδη,

τον Ηρακλείδη. Αυτές συναντώνται στο 1ο βιβλίο του υπομνήματος του στο έργο του Αρχιμήδη

'' Περι Σφαίρας και Κυλίνδρου", έργο που είναι αφιερωμένο στον Αμμώνιο.

Ο Ευτόκιος δίχως να αναφέρει τις πηγές του παραθέτει μία επιστολή του Ερατοσθένη (276194

π. Χ.) προς τον βασιλιά Πτολεμαίο τον Γ΄ τον Ευεργέτη (246 222 π. Χ.). Μέσα από την έρευνα

που πραγματοποιήθηκε, αποδείχθηκε πως η επιστολή δεν είναι γνήσια, παρόλα αυτά δεχόμαστε

τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτή ως αξιόπιστες.

Η επιστολή ξεκινά ως εξής:

" Λέγεται ότι κάποιος αρχαίος τραγωδοποιός εισήγαγε στη σκηνή τον Μίνωα, ο οποίος είχε

διατάξει να κατασκευασθεί ένα κενοτάφιο για τον γιο του Γλαύκο και όταν αυτός πληροφορήθηκε
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ότι το κενοτάφιο ήταν πολύ μικρό (σε όλες του τις διαστάσεις 100 πόδια) για βασιλικό μνημείο,

απαίτησε το διπλασιασμό του όγκου του, χωρίς να αλλάξει το κυβικό του σχήμα. Συγκεκριμένα, ο

Μίνωας είπε:

« Μικρή παράγγειλες τη χωρητικότητα του βασιλικού τάφου. Να διπλασιαστεί αυτή

γρήγορα, αφού διπλασιαστεί κάθε πλευρά , χωρίς όμως , ο τάφος να χάσει το κομψό σχήμα

του».

Η παραπάνω πρόταση του βασιλιά αποδείχθηκε λανθασμένη καθώς όταν διπλασιάζονται οι

πλευρές, η μεν επιφάνεια τετραπλασιάζεται, ο δε όγκος οκταπλασιάζεται. Επιπλέον, ζητήθηκε από

τους γεωμέτρες να βρουν με ποιο τρόπο, ένα δεδομένο στερεό θα διπλασιαζόταν χωρίς να χάνει το

σχήμα του, και ονομαζόταν αυτό το πρόβλημα διπλασιασμός του κύβου. Διότι υποθέτοντας ότι το

δεδομένο στερεό ήταν κύβος, ζητούσαν να τον διπλασιάσουν. Ενώ δε όλοι για μεγάλο χρονικό

διάστημα ήταν σε αμηχανία, πρώτος ο Ιπποκράτης ο Χίος παρατήρησε ότι αν βρεθούν δύο μέσες

ανάλογοι σε συνεχή αναλογία, μεταξύ δύο ευθειών, από τις οποίες η μία είναι διπλάσια της άλλης,

τότε ο κύβος θα διπλασιαστεί. Αλλά με την επινόηση αυτή η αρχική αμηχανία περιέπεσε σε άλλη,

όχι μικρότερη αμηχανία. " (Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 116)

Δεύτερη σημαντική μαρτυρία από τον Θέωνα τον Σμυρναίο.

Βασίζεται σε ένα χαμένο διάλογο με τίτλο "Πλατωνικός" του Ερατοσθένη:

" Περί το 430 π.Χ. είχε ξεσπάσει στην Αθήνα μεγάλος λοιμός από τον οποίο λέγεται ότι πέθανε ο

Περικλής, μαζί με το ένα τέταρτο περίπου του αθηναϊκού πληθυσμού. Οι Αθηναίοι λοιπόν έστειλαν

μία επιτροπή στο μαντείο του Απόλλωνα στη Δήλο για να ρωτήσουν πώς θα απομάκρυναν την

επιδημία. Το μαντείο τους έδωσε χρησμό σύμφωνα με τον οποίο για να εξευμενιστούν οι θεοί θα

έπρεπε να κατασκευάσουν ένα κυβικό βωμό διπλάσιο από αυτόν που υπήρχε ήδη. Οι Αθηναίοι

λοιπόν, διπλασίασαν τις διαστάσεις του βωμού αλλά η πανούκλα δε σταμάτησε. Κατέφυγαν ακόμα

και στον Πλάτωνα για να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Αυτός τους απάντησε ότι ο θεός έδωσε

αυτόν τον χρησμό στους Δήλιους, όχι επειδή είχε ανάγκη ενός διπλάσιου βωμού, αλλά για να
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κατακρίνει και να επιπλήξει τους Έλληνες επειδή αμελούν τα μαθηματικά και περιφρονούν τη

γεωμετρία." (Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 116)

Αρχικά κανείς δεν αμφέβαλε για την επιλυσιμότητα αυτού του προβλήματος. Ο Ιπποκράτης ο

Χίος ασχολήθηκε με αυτό, γενικεύοντάς το. Ειδικότερα, το ανήγαγε στο πρόβλημα εύρεσης δύο

μέσων αναλόγων σε συνεχή αναλογία μεταξύ των δεδομένων μεγεθών. (Bashmakova, 2011, σελ.

103) Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να αναγάγει το αρχικά γεωμετρικό πρόβλημα, σε ένα άλλο,

αλγεβρικό αυτή τη φορά πρόβλημα. Την αναγωγή του προβλήματος εμπνεύστηκε ο

Ιπποκράτης ενώ βρισκόταν στην Αθήνα κατά το 430 π.Χ.. Το πρόβλημα όμως της παρεμβολής

των μέσων μεγεθών παρέμενε επίσης δύσκολο όπως συνέβαινε και με το αρχικό της επίλυσης

της εξίσωσης. Παρόλα αυτά, το πρώτο σημαντικό βήμα είχε γίνει: η μελέτη του προβλήματος με

τη βοήθεια των αναλογιών του Ευδόξου ήταν πιο προσιτή αν λάμβανε κανείς υπόψη τα δεδομένα

και τις μεθόδους της εποχής. (Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 118)

Ο Ιπποκράτης κατέληξε στο ότι αν κατασκευάσουμε δύο τμήματα  x και y  ώστε να ισχύει:

a
x
= x

y
= y

2a
(1)

Τότε το x είναι το ζητούμενο. Πράγματι από τα δύο πρώτα κλάσματα της (1) προκύπτει πως:
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²y=x
2 (2)

και από το πρώτο και το τρίτο:

xy=2a
2 (3)

Πολλαπλασιάζουμε την (3) με α και έχουμε xya=2²3 και λόγω της (2) έχουμε

x
3

=2²3

Έτσι αν κατασκευάσουμε έναν κύβο με ακμή το τμήμα , x, τότε ο όγκος του που είναι ίσος με x
3

, θα είναι διπλάσιος του όγκου του κύβου με ακμή το τμήμα α.

Στη σχέση (1) στηρίζονται όλες οι λύσεις που δόθηκαν. όλοι οι γεωμέτρες προσπάθησαν να

κατασκευάσουν τμήματα x »²º y ώστε να ισχύει:

a
x
= x

y
= y
³

Πρόκειται για την σχέση (1) στη γενική της περίπτωση. Στην προσπάθειά τους αυτή ανακάλυψαν

σπουδαίες καμπύλες και μας κληροδότησαν ευφυείς λύσεις. Ο Ευτόκιος στο σχολιασμό του

πάνω στο έργο του Αρχιμήδη περί Σφαίρας και Κυλίνδρου αναφέρει 12 λύσεις του προβλήματος

από τους:

1. Αρχύτα τον Ταραντίνο 7. Απολλώνιο
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2. Πλάτωνα 8. Νικομήδη

6. Ερατοσθένη

5. Αρχιμήδη 11. Πάππο

4. Μέναιχμο (2 λύσεις) 10. Διοκλή

3. Εύδοξο Κνίδιο 9. Ήρωνα

(Παπαδοπετράκης,2012, σελ. 119)

Ο Ευτόκιος λοιπόν αποδίδει τη λύση που ακολουθεί στον Πλάτωνα. Για την υλοποίησή της

είναι απαραίτητα κάποια μηχανικά όργανα4. Για να καταστεί δυνατή η κατασκευή των τμημάτων x

και y που ικανοποιούν την αναλογία του Ιπποκράτη

4 . Για το λόγο αυτό ορισμένοι ερευνητές θεωρούν πως η λύση αυτή δεν είναι δυνατό να προέρχεται από τον
Πλάτωνα.
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a
x
= x

y
= y

2a
(1)

θεώρησε την παρακάτω διάταξη:

Εδώ ο Πλάτωνας θεωρεί δύο κάθετους άξονες και πάνω τους τα τμήματα ¡r=² ( η πλευρά του

κύβου που θέλουμε να διπλασιάσουμε) και ¡s= 2² . Αν καταφέρει κάποιος να φέρει δύο

παράλληλες r{/ / s| από τα Α και Β, ώστε το τμήμα ΚΛ να είναι κάθετο σε αυτές, τότε έχει

λυθεί το πρόβλημα της παρεμβολής διότι το ΟK είναι το ζητούμενο τμήμα x, δηλαδή x= ¡{ και

y = ¡|. Πράγματι έχουμε:

Το ΟΚ είναι ύψος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΚΛ, άρα είναι :

²y=x
2 ¯ a

x
= x

y
(2)

Το ΟΛ είναι ύψος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΒ, άρα είναι:

2²x=y
2 ή x

y
= y

2a
(3)
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Από τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει η σχέση (1). Άρα το ζητούμενο τμήμα είναι το ΟΚ.

Το πρόβλημα που προκύπτει πλέον είναι πώς θα κατασκευασθεί το παραπάνω σχήμα με γνωστό

το τμήμα α. Το σχήμα αυτό δεν κατασκευάζεται με κανόνα και διαβήτη, αλλά με τη χρήση

ειδικού οργάνου, η επινόηση του οποίου αποδίδεται σε μεταγενέστερους του Πλάτωνα. Το

όργανο αυτό λύνει μηχανικά το ζήτημα της χάραξης της κάθετης ΚΛ, όμως ενώ η έμπνευση

πρέπει να ήταν του Πλάτωνα, το όργανο είναι βέβαιο πως εφευρέθηκε από κάποιον άλλο. Η

χρήση τέτοιων οργάνων ήταν αντίθετη με το πνεύμα του Πλάτωνα, ο οποίος πίστευε πως «τα

μηχανικά μέσα καταστρέφουν το αγαθό της γεωμετρίας». Εκτός αυτού, είναι γνωστό πως ο

Πλάτωνας είχε κατηγορήσει τον Εύδοξο, τον Αρχύτα και τον Μέναιχμο για τη χρήση ανάλογων

οργάνων.

Το παραπάνω όργανο χρησιμοποιείται ως εξής:

Η εσωτερική κορυφή Δ του οργάνου τοποθετείται σε τυχαίο σημείο της Οψ. Φροντίζουμε η

πλευρά ΔΓ να περνάει από το Β. Κινούμε την ΕΖ γλιστρώντας ταυτόχρονα την κορυφή Δ πάνω

στην Οψ μέχρι να βρούμε τη θέση κατά την οποία το κινητό στέλεχος ΕΖ να περνά από το

σημείο Α και από την τομή Κ της ¡x και της πλευράς ΔΘ του οργάνου. Τότε τα ζητούμενα

σημεία θα είναι τα Λ και Κ.( Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 125)
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2.5.2 Η ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Δεν είναι γνωστό κάτω από ποιες συνθήκες τέθηκε στην ελληνική αρχαιότητα το πρόβλημα της

τριχοτόμησης της γωνίας, δηλαδή το πρόβλημα του χωρισμού μίας δοσμένης γωνίας σε τρία ίσα

μέρη. Ξέρουμε όμως ότι αποτελούσε ένα από τα τρία μεγάλα προβλήματα μετά το Δήλιο και τον

τετραγωνισμό του κύκλου. Η σημασία αυτών των προβλημάτων έγκειται στο γεγονός ότι δεν

υπάρχει γεωμετρική λύση τους, που να πραγματώνεται με την κατασκευή πεπερασμένου αριθμού

από ευθείες γραμμές και κύκλους. Με τέτοια μέσα, μόνο προσεγγιστική λύση μπορεί να δοθεί.

Έτσι, τα προβλήματα αυτά δημιούργησαν ένα κίνητρο για τη διείσδυση σε νέα πεδία των

μαθηματικών.

Όταν η γεωμετρία βρισκόταν στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, οι γεωμέτρες τον 5ο π.Χ.

αιώνα αφιέρωσαν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην έρευνα ενός τρόπου τριχοτόμησης της

γωνίας, κάνοντας χρήση ευθειών και κύκλων. Γνώριζαν βέβαια ότι μερικές συγκεκριμένες

γωνίες μπορούσαν να τριχοτομηθούν.

Η τριχοτόμηση της ορθής γωνίας είναι πολύ εύκολη. Αρκεί να σχεδιάσει κανείς τόξο ΑΒ και στη

συνέχεια, χωρίς να αλλάξει το άνοιγμα του διαβήτη και με κέντρο το σημείο Β να σχεδιάσει το

τόξο που θα τέμνει το τόξο ΑΒ στο C. Το ευθύγραμμο τμήμα ΟB χωρίζει την ορθή γωνία σε δύο

γωνίες 30 και 60 μοιρών. Έπειτα, διχοτομώντας τη γωνία των 60 μοιρών, έχουμε πετύχει την

τριχοτόμηση της ορθής. Η γωνία των 60 μοιρών, τριχοτομεί την γωνία των 180 μοιρών,

διχοτομώντας τη γωνία των 30 μοιρών παίρνουμε τη γωνία των 15 μοιρών που με τη σειρά της

χρησιμεύει στην τριχοτόμηση της γωνίας των 45 μοιρών. Με συγκεκριμένους περιορισμούς

είναι προφανώς δυνατή η τριχοτόμηση απείρων ειδικών γωνιών. (Παπαδοπετράκης, 2012, σελ.

125)

Οι Αρχαίοι Έλληνες ενδιαφέρονταν για τις κατασκευές γωνιών διαφόρων μεγεθών. Ξεκινώντας

από λίγες βασικές γωνίες, όπως η γωνία των 60 μοιρών (η γωνία ισόπλευρου τριγώνου) και των
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108 μοιρών (η γωνία κανονικού πενταγώνου), είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν και άλλες

ειδικές γωνίες. Εφάρμοζαν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διαδικασίες:

1. Την πρόσθεση δύο δοσμένων γωνιών.

2. Την αφαίρεση μίας δοσμένης γωνίας από άλλη.

3. Τη διχοτόμηση δοσμένης γωνίας.

Οι Έλληνες ανέλαβαν να κατασκευάσουν το τρίτο δοσμένης γωνίας. Αλλά δεν πέτυχαν σε αυτή

τους την προσπάθεια χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον κανόνα και τον διαβήτη. Αυτό δεν

προκαλεί έκπληξη. Ο P. L. Wantzel απέδειξε το 1837 πως υπάρχουν γωνίες που είναι αδύνατο

να τριχοτομηθούν. (Bunt, 1981, σελ. 115)

Αυτό που προσπαθούσαν να ανακαλύψουν οι Έλληνες γεωμέτρες, ήταν μία γενική μέθοδος,

εφαρμόσιμη για οποιαδήποτε οξεία γωνία. Όταν λοιπόν αντιλήφθηκαν πως οι προσπάθειές τους

με το χάρακα και το διαβήτη δεν οδηγούν στη λύση του προβλήματος, στράφηκαν σε άλλες

καμπύλες εκτός του κύκλου και επινόησαν άλλες μεθόδους που οδηγούν σε μηχανο τεχνικές

λύσεις. (Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 125)

Η λύση του Ιππία του Ηλείου (420 π.Χ.)

Πρόκειται για φημισμένο σοφιστή που έζησε περί το 420 π.Χ.. Μελέτησε μία επίπεδη καμπύλη η

οποία ονομάζεται τετραγωνίζουσα. Σχετικά με αυτήν ο Πρόκλος γράφει στα Σχόλιά του πάνω

στον Ευκλείδη : "διότι και ο Απολλώνιος αποδεικνύει ποιό είναι το σύμπτωμα επί μιας έκτασης

των κωνικών τομών και ο Νικομήδης επί των κογχοειδών και ο Ιππίας επί των τετραγωνιζουσών

και ο Περσεύς επί των σπειρικών ."

Η τετραγωνίζουσα του Ιππία είναι η ίδια καμπύλη με εκείνη που περιγράφει ο Πάππος στη

Μαθηματική Συναγωγή του: Για τον τετραγωνισμό του κύκλου χρησιμοποιήθηκε από τον

Δεινόστρατο και τον Νικομήδη, αλλά και από μερικούς νεότερους, μία καμπύλη, η οποία έλαβε

το όνομα από τη χαρακτηριστική της ιδιότητα, διότι καλείται από αυτούς τετραγωνίζουσα. Ο

Ιππίας δεν μνημονεύεται σε αυτό το χωρίο γιατί πιθανότατα δεν χρησιμοποίησε την καμπύλη
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αυτή για τον τετραγωνισμό του κύκλου αλλά για την τριχοτόμηση της γωνίας.

(Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 126)

Θεωρούμε το τετράγωνο ΑΒΓΔ και ότι η πλευρά ΔΓ κινείται ομαλά, παράλληλα προς τον εαυτό

της, προς τα κάτω. Ακόμα θεωρούμε πως η πλευρά ΑΔ στρέφεται ομαλά γύρω από το Α, ώστε

να συμπέσει με την ΑΒ σε ίσο χρόνο με τη ΔΓ. Η τροχιά του σημείου τομής, των ΔΓ και ΑΔ,

κάθε στιγμή της κίνησής τους δίνει την τετραγωνίζουσα.

Αν ονομάσουμε α την πλευρά του τετραγώνου και Τ τον κοινό χρόνο κίνησης των ΔΓ και ΑΔ

προκύπτει το τυχαίο σημείο w (x, É) της τετραγωνίζουσας τις σχέσεις ²= Æ*¥ ,

Á
2

-¹=Ê*t, όπου υ, ω οι ταχύτητες του κοινού σημείου t ο χρόνος κίνησης μέχρι το Ζ και θ η

γωνία wr¨ .

Από τις σχέσεις αυτές έχουμε :

²-É
Á
2

-¹
= ²

Á
2

= É
¹
¯ É= 2²

Á
¹ ¯ É= 2²

Á
ÅÀ¿¶Ç É

x

που είναι η εξίσωση της τετραγωνίζουσας σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Το Τμήμα ΑΗ έχει

μήκος (rx)= 2²
Á
, σχέση που φανερώνει πως αν κατορθωθεί η κατασκευή του μπορεί κανείς

στη συνέχεια να κατασκευάσει το π χρησιμοποιώντας χάρακα και διαβήτη και έπειτα να

τετραγωνίσει τον κύκλο.

Η εφαρμογή της καμπύλης στην τριχοτόμηση οξείας γωνίας είναι πιο απλή. Έστω για

τριχοτόμηση η οξεία γωνία ΖΑΒ= θ. Από την εξίσωση της καμπύλης ψ = 2²
Á
θ βγαίνει η σχέση

É
3

= 2²
Á

¹
3
που φανερώνει πως η γωνία ¹

3
αντιστοιχεί σε ένα σημείο ΖΙ της καμπύλης του οποίου

η τεταγμένη είναι É
3
. Το σημείο ΖΙ κατασκευάζεται απλά αρκεί να τριχοτομήσουμε το τμήμα ΖΚ
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και από το ύψος ΚΛ= É
3

. Το σημείο ΖΙ κατασκευάζεται απλά, αρκεί να τριχοτομήσουμε το

τμήμα ΖΚ και από το ύψος ΚΛ= É
3
να φέρουμε παράλληλο ΛΖΙ προς την Αχ. Τότε η γωνία

ΖΙΑΒ= 1
3
θ. (Παπαδοπετράκης, 2012, σελ. 127)

Οι Αρχαίοι Έλληνες γεωμέτρες δεν θα σκέφτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Το πιο πιθανό είναι να

εκμεταλλεύτηκαν την ιδιότητα της τετραγωνίζουσας, κατά την οποία όταν η πλευρά ΔΓ

κατεβαίνει 3 ίσα μήκη, η ΑΔ που στρέφεται ισόχρονα, θα διαγράφει 3 ίσα τόξα. Έτσι θα υπάρχει

αντιστοιχία ανάμεσα στο τρίτο του ευθύγραμμου τμήματος και στο τρίτο του τόξου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τριχοτόμηση της οξείας γωνίας γίνεται ανεξάρτητα από τον

προσδιορισμό ή όχι του τμήματος ΑΗ και ότι με τη διαδικασία αυτή το πρόβλημα λύνεται

γενικά, αφού η δοσμένη γωνία μπορεί να υποδιαιρεθεί σε όσα μέρη θέλουμε. Πρέπει όμως να

αναφερθεί πως προϋπόθεση όλων αυτών είναι να υπάρχει σχεδιασμένη η καμπύλη, πράγμα που

είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με τον προσδιορισμό πλήθους σημείων και όχι με συνεχή

κίνηση. (Παπαδοπετράκης , 2012, σελ. 128)

Η σημασία των παραπάνω προβλημάτων έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει γεωμετρική λύση

τους που να πραγματώνεται με την κατασκευή πεπερασμένου αριθμού από ευθείες γραμμές και
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κύκλους. Με τέτοια μέσα μόνο προσεγγιστική λύση μπορεί να βρεθεί. Έτσι τα προβλήματα αυτά

δημιούργησαν ένα κίνητρο για τη διείσδυση σε νέα πεδία των μαθηματικών. (Struik, 2012, σελ.

73)

2.6 ΚΥΒΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Η πιο συστηματική μελέτη προβλημάτων ισοδύναμων με κυβικές εξισώσεις έγινε κατά την

ελληνιστική περίοδο. Ο Αρχιμήδης στο έργο του Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου θέτει το εξής

πρόβλημα:

"Δοθείσα σφαίρα να τµηθεί µε επίπεδο κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα τμήματα της να έχουν µεταξύ

τους δοθέντα λόγο".

Αν α είναι η ακτίνα της σφαίρας και m:n ο δοσμένος λόγος (m> n ) , τότε, όπως δείχνει ο

Αρχιμήδης το ύψος χ του μεγαλύτερου τμήματος πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση:

4 a
2

:x
2

= 3a-x : m
m+n

R (1)

Ο Αρχιμήδης διατυπώνει με λόγια την αναλογία που γράψαμε παραπάνω με σύμβολα.

Παρατηρεί πως το πρόβλημα που τίθεται είναι ειδική περίπτωση του εξής γενικότερου

προβλήματος:

Να τμηθεί δεδομένο τμήμα α σε δύο τμήματα χ και α χ, έτσι ώστε το ένα από τα τμήματα, το αχ

να έχει λόγο προς δεδομένο τμήμα c ίσο με το λόγο δεδομένου χωρίου S προς το άλλο τετράγωνο

του τμήματος χ2.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονο συμβολισμό έχουμε:

²-x :c=S:x
2

(2)
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Μελετώντας το γενικότερο αυτό πρόβλημα ο Αρχιμήδης καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: το

πρόβλημα δεν έχει πάντοτε θετικές πραγματικές λύσεις. Για να είναι δυνατή η λύση του προβλήματος

πρέπει να τεθούν περιορισμοί στα δεδομένα μεγέθη α, S και c. Ο Αρχιμήδης γράφει ότι θα εκθέσει

την ανάλυση και τη σύνθεση αυτού του προβλήματος στο τέλος του βιβλίου του. Παρόλα αυτά, το

αντίστοιχο χωρίο χάθηκε. Εκατό μόλις χρόνια μετά το θάνατο του Αρχιμήδη οι μαθηματικοί Διοκλής

και Διονυσόδωρος ήδη δεν γνώριζαν το χωρίο αυτό. Πρότειναν δικές τους λύσεις, πολύ πιο σύνθετες

αλλά κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να λύσει τη γενική περίπτωση. Μόνο πολύ αργότερα κατά

τον 6ο αιώνα μ.Χ. ο σχολιαστής του Αρχιμήδη, Ευτόκιος, κατάφερε να βρει το χαμένο χωρίο. Ο

τελευταίος μελέτησε τις προτάσεις που περιείχε το χωρίο αυτό και τις εξέθεσε στη σύγχρονη του

γλώσσα.

Ο Αρχιμήδης για να λύσει το πρόβλημα καταφεύγει σε δύο κωνικές τομές. Εξετάζει την παραβολή:

y= x
2

p
(3)

και την υπερβολή:

y= cb
a-x

(4)

οι οποίες λαμβάνονται αμέσως από την αναλογία (2), αν τεθεί S= pb . Το σημείο τομής των δύο

καμπυλών δίνει τη ζητούμενη λύση. Επειδή ο Αρχιμήδης ψάχνει μόνο πραγματικές θετικές ρίζες,

εξετάζει τις δύο καμπύλες στη λωρίδα 0½x½². Οι καμπύλες (3) και (4) δεν μπορούν να έχουν σημείο

τομής στη λωρίδα αυτή, για οποιαδήποτε α, c και S.

Γι' αυτό ο Αρχιμήδης διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες είναι δυνατό το πρόβλημα. Έτσι, από την

αναλογία (2) περνά στην εξίσωση:

x
2

a-x =Sc=pbc (5)

δηλαδή διατυπώνει ρητά το πρόβλημα ως πρόβλημα κυβικής εξίσωσης, την οποία γράφει ως συνθήκη
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ισότητας δύο παραλληλεπιπέδων. Το πρώτο έχει βάση x2 και ύψος ax και το δεύτερο, με βάση S και

ύψος c. Για να έχει λύση το πρόβλημα, πρέπει το δεξί μέλος Sc να μην υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή,

την οποία μπορεί να λάβει το αριστερό μέλος της εξίσωσης (5). Όλα αυτά ισχύουν για θετικές τιμές

του x.

Έτσι, το πρόβλημα της εύρεσης του αναγκαίου περιορισμού ανάγεται σε πρόβλημα εύρεσης

ακρότατου για το x
2
(a-x) , κατ’ αναλογία με το πρόβλημα της διερεύνησης του πότε έχει λύση η

δευτεροβάθμια εξίσωση που αντιστοιχεί σε " έλλειψη των χωρίων" όπου ζητείται το μέγιστο του x (a-x)

, με τη μόνη διαφορά ότι το ακρότατο του x
2
(a-x) , δεν είναι τώρα εύκολο να βρεθεί με στοιχειώδη

τρόπο.

Ο Αρχιμήδης ισχυρίζεται ότι η έκφραση x
2
(a-x) , λαμβάνει μέγιστη τιμή όταν x= 2

3
a.

Τότε,

α) αν το δεξί μέλος της εξίσωσης (5),

cS> max x
2

a-x = 4
27

a
3

Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα δεν έχει θετικές λύσεις.

β) αν

cS< max x
2

a-x = 4
27

a
3

Τότε υπάρχουν δύο θετικές λύσεις και

γ) αν

cS= max x
2

a-x = 4
27

a
3

τότε οι καμπύλες (3) και (4) έχουν κοινή εφαπτομένη. (Bashmakova, 2011, σελ. 110)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

3.1. Ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

Ο Διόφαντος ήταν Έλληνας μαθηματικός που άκμασε κατά τα μέσα του 3ου μ.Χ. αιώνα στην

Αλεξάνδρεια, όπου πέθανε σε ηλικία 84 ετών5. Για τον βίο του είναι γνωστά μόνο όσα

αναγράφονται στο επίγραμμα του τάφου του6, το οποίο διασώθηκε. Από τα τεκμήρια που

υπάρχουν φαίνεται ότι ο Διόφαντος είχε γράψει διάφορες πραγματείες όπως Αριθμητικά,

Πορίσματα, Πολυγωνικοί Αριθμοί.

Το έργο του Διόφαντου επηρέασε πολύ περισσότερο τη σύγχρονη θεωρία αριθμών από

οποιονδήποτε άλλο Έλληνα αλγεβριστή, καθώς τα Αριθμητικά σηματοδοτούν τη γένεση δύο

μεγάλων επιστημών: της Άλγεβρας και της Διοφαντικής ανάλυσης (Bashmakova, 2014, σελ.

373). Ο Διόφαντος καταφέρνει να απελευθερώσει την Άλγεβρα από την Γεωμετρία καθώς τα

προβλήματα που πραγματεύεται δεν συνδέονται απαραίτητα με την γεωμετρία. Αποτελούνται

από 13 βιβλία εκ των οποίων διασώθηκαν μόνο τα 6 πρώτα στα ελληνικά, ενώ τέσσερα

ανακαλύφθηκαν σε μια αραβική έκδοση.7

Από το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών συνάγεται ότι τα Αριθμητικά περιλαμβάνουν τις

αλγεβρικές γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων, παρόλα αυτά το περιεχόμενο τους δεν παρουσιάζει

κοινά στοιχεία με τα κλασσικά ελληνικά μαθηματικά. Συγκεκριμένα η I. Bashmakova αναφέρει:

5 Ο ιστορικός των Μαθηματικών Πωλ Ταννερύ υποστηρίζει ότι έζησε στα μέσα του 3ου αι. στηριζόμενος σε ένα
απόσπασμα από μία επιστολή του Μιχαήλ Ψελλού (11ος αι.)
6 Σ' αυτόν εδώ τον τάφο κείται ο Διόφαντος∙ τι θαυμαστός τάφος, με αριθμητική τέχνη ο τάφος μας λέει την ηλικία
του. Το ένα έκτο της ζωής τού χάρισε ο θεός να είναι παιδί. Το ένα δωδέκατο μετά από αυτό να βγάλει τρίχες στα
μάγουλα του∙ μετά το επόμενο ένα έβδομο παντρεύτηκε και πέντε χρόνια αργότερα του χάρισε έναν γιο ∙
αλίμονο, άτυχο παιδί, στο μισό της ηλικίας του πατέρα του σαν έφτασε, αφού πέθανε, κρύο πτώμα κάηκε∙ από
τότε παρηγόρησε το πένθος του επί τέσσερα χρόνια με τη σοφία των αριθμών και μετά πέθανε και αυτός.
«Παλατινή Ανθολογία», xiv. 126, Διόφαντου Αριθμητικά, εκδ. Ε.Σ. Σταμάτη, σελ. 394‐395.
7 Βλ. στο έργο του J. Sesiano, «Books IV to VII of Diophantos' Arithmetica», p.71‐75.
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"Είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο, τόσο ως προς την τοποθέτηση των προβλημάτων, όσο και ως προς

την μέθοδο λύσης τους, που αβίαστα οδηγεί σε αδιέξοδο οποιοδήποτε ερευνητή." Τα Αριθμητικά

δεν αποτελούν θεωρητικό έργο αλλά μια συλλογή προβλημάτων με συγκεκριμένα αριθμητικά

παραδείγματα, ο αριθμός των οποίων φτάνει τα 189. Ανάμεσα στα προβλήματα αυτά

παρατίθενται και ορισμένα λήμματα, αναγκαία για την επίλυση μερικών προβλημάτων. Ο

συγγραφέας στα Αριθμητικά δεν μελετά τις αλγεβρικές πράξεις, τις αλγεβρικές συναρτήσεις ή

την επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων (Boyer, 1997, σελ.240205). Στην αρχή του Βιβλίου Ι

υπάρχει μία σύντομη αλγεβρική εισαγωγή, όπου παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία για το

πεδίο των ρητών αριθμών, το συμβολισμό και κανόνες πράξεων για πολυώνυμα και εξισώσεις. Ο

Διόφαντος ασχολείται κυρίως με την επίλυση αόριστων προβλημάτων και αναζητά ακριβείς

ρητές λύσεις, θεωρώντας ότι μια λύση είναι αρκετή για την επίλυση του προβλήματος.

Στην συνέχεια θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο των 6 βιβλίων. Στα σωζόμενα

βιβλία των Αριθμητικών υπάρχουν εξισώσεις μέχρι έκτου βαθμού, αλλά αυτές ανάγονται σε

πρωτοβάθμιες κα δευτεροβάθμιες. Μόνο μία τριτοβάθμια απλή εξίσωση υπάρχει (Σταμάτη,

1963, σελ. 16), της οποίας όμως η λύση θεωρείται από τον ίδιο τον συγγραφέα γνωστή.

Η λύση των περιεχόμενων προβλημάτων στο Βιβλίο I των Αριθμητικών δίνεται από τον

Διόφαντο είτε με απλές εξισώσεις είτε με συστήματα αλγεβρικών συστημάτων, στα οποία

χρησιμοποιούνται εξισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού. Τα υπόλοιπα βιβλία ασχολούνται με

προβλήματα που υπάγονται στην απροσδιόριστη ανάλυση, δηλαδή ανάγονται στη λύση

εξίσωσης απροσδιόριστης μορφής. Για παράδειγμα

F x1 ,Q, xn =0, n¾2

ή συστημάτων τέτοιων εξισώσεων

F1 x1 ,Q, xn =0,
Q
Fm x1 ,Q, xn =0, m<n

όπου F1 ,F2 ,Q,Fm είναι πολυώνυμα με ρητούς συντελεστές.

Ο Διόφαντος για τέτοιες εξισώσεις ή για τέτοια συστήματα αναζητά θετικές ρητές λύσεις x1
0

, x2
0

,Q, xn
0

.
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Για την επίλυση των προβλημάτων χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους ανάλογα με τον τύπο

του προβλήματος. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί έχουν ως στόχο την εύρεση μία νέας λύσης αν

είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχει μία λύση.

Στο Βιβλίο II η βασική μέθοδος (Basmakova, 2000, σελ.43) που χρησιμοποιεί ο Διόφαντος για

την επίλυση των περισσότερων προβλημάτων είναι η μέθοδος της εύρεσης ρητών λύσεων μιας

τετραγωνικής εξίσωσης με δύο αγνώστους: F2 x,y =0 , όπου F2 x,y είναι πολυώνυμο 2ου

βαθμού με ρητούς συντελεστές.

Συγκεκριμένα, ο Διόφαντος αποδεικνύει το ακόλουθο θεώρημα: Εάν η εξίσωση F2 x,y =0

έχει μία ρητή λύση ( x0 , y0 ) , τότε έχει άπειρες ρητές λύσεις (x,y) και οι άγνωστοι x,y μπορούν

να εκφραστούν ως ρητές συναρτήσεις μίας παραμέτρου:

x=Ç k , y=É k .

Τα υπόλοιπα προβλήματα επιλύονται με την μέθοδο διπλοϊσοτήτων στοιχειώδους μορφής

± a
2

x+a= y1
2

± ³2
x+b= y2

2
.

Στο Βιβλίο III το περιεχόμενο των προβλημάτων αλλά και οι μέθοδοι επίλυσής τους αποτελούν

άμεση συνέχεια του Βιβλίου II. Εδώ τα προβλήματα εξετάζουν συστήματα με τρείς, τέσσερις ή

περισσότερους αγνώστους. Ο Διόφαντος χρησιμοποιώντας την μέθοδο της αντικατάστασης

επιτυγχάνει την μετατροπή όλων των εξισώσεων, εκτός από δύο, σε ταυτότητες και οι εξισώσεις

που απομένουν σχηματίζουν μία διπλοϊσότητα.

Η αναφορά σε εξισώσεις απροσδιόριστης μορφής 3ου και 4ου βαθμού γίνεται για πρώτη φορά στο

Βιβλίο IV. Αν η καμπύλη είναι 3ου βαθμού και έχει ρητά σημεία, οι άγνωστοι δεν μπορούν να

εκφραστούν ως ρητές μονοπαραμετρικές συναρτήσεις, όμως μπορεί να βρεθεί ένα ρητό σημείο

εάν είναι εκ των προτέρων γνωστό ένα ή δύο ρητά σημεία της κυβικής καμπύλης. Πράγματι,

κάθε ευθεία τέμνει την κυβική καμπύλη σε τρία σημεία, τα οποία προσδιορίζονται αν

απαλείψουμε το y από την εξίσωση της καμπύλης F3 x,y =0 και της ευθείας.Έτσι αν η F3 x,y =0

έχει δύο ρητές ρίζες, τότε και η τρίτη θα είναι ρητή (Φίλη, 2010, σελ. 781). Για την εύρεση των

ρητών θετικών λύσεων αυτών των εξισώσεων χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι, οι οποίες είναι
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ισοδύναμες με την μέθοδο της εφαπτομένης και την μέθοδο της τέμνουσας.

Στο Βιβλίο V παρουσιάζονται προβλήματα, στα οποία ένας δεδομένος ακέραιος αριθμός μπορεί

να παρασταθεί ως άθροισμα δύο, τριών ή τεσσάρων ρητών τετραγώνων, καθένα από τα οποία

ικανοποιεί κάποια ανισότητα. Ο συγγραφέας για τη επίλυση τέτοιων προβλημάτων χρησιμοποιεί

την μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων (παρισότητος αγωγή). Ενώ στα υπόλοιπα προβλήματα

που ανάγονται στην εύρεση ρητών σημείων σε κυβικές επιφάνειες χρησιμοποιούνται μέθοδοι

που ισοδυναμούν με την αγωγή δέσμης επιπέδων.

Τέλος, στο Βιβλίο VI όλα τα προβλήματα σχετίζονται με ορθογώνια τρίγωνα με ρητές πλευρές,

δηλ. πρόκειται για ρητούς αριθμούς που ικανοποιούν την εξίσωση x
2

+ y
2

= z
2 . Για την επίλυση

των προβλημάτων αυτών χρησιμοποιούνται όλες σχεδόν οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν στα

προηγούμενα Βιβλία. Τα προβλήματα αυτά αποτέλεσαν αφορμή για την ανακάλυψη σπουδαίων

θεωρημάτων από τον Fermat για την θεωρία των Αριθμών. Ειδικότερα, ο Fermat κατέληξε στο

περίφημο Τελευταίο θεώρημά του, xn+yn=Zn, όταν θέλησε να διαιρέσει ένα δεδομένο

τετράγωνο σε δύο τετράγωνα.

3.2. Ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ

Η σημαντικότερη προσφορά του Διόφαντου, για την οποία μπορεί να θεωρηθεί πατέρας της

Άλγεβρας (Boyer, 1997, σελ.204) είναι η πρώτη παρουσίαση του συμβολισμού. Αξίζει να

σημειώσουμε ότι προγενέστερα του Διόφαντου οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνιοι παρουσίαζαν

τόσο τις εξισώσεις όσο και τις λύσεις τους λεκτικά. (Φίλη, 2010, σελ.247)

Στα έξι σωζόμενα Βιβλία των Αριθμητικών υπάρχει μεθοδική χρήση συντομεύσεων για τις

δυνάμεις των αριθμών καθώς και για τις πράξεις αυτών. Στα αρχαία ελληνικά Μαθηματικά ο

αριθμός ορίζεται ως το σύνολο των μονάδων. Ενώ ο Διόφαντος δίνει αυτόν τον κλασικό ορισμό

του αριθμού, μέσα από τα Αριθμητικά ο άγνωστος, δηλ. κάθε θετική ρητή λύση των
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προβλημάτων καλείται αριθμός (Bashmakova, 1997, σελ.5) και συμβολίζεται με το σημείο ς.8

Στην εισαγωγή στα Αριθμητικά εισάγεται ο συμβολισμός των θετικών και αρνητικών διαδοχικών

δυνάμεων του αγνώστου μέχρι και την έκτη δύναμη. Το τετράγωνο του αγνώστου παρίσταται ΔƳ

(δύναμις), ο κύβος του ως ΚƳ, η τέταρτη δύναμη ως ΔƳΔ (δυναμοδύναμις), η πέμπτη δύναμη ως

ΔΚƳ (δυναμοκύβος) και η έκτη δύναμη ως ΚƳΚ (κυβοκύβος). Για να δηλώσει τις αρνητικές

δυνάμεις, οι οποίες ορίζονται ως κλάσματα με αριθμητή την μονάδα και παρονομαστή την

αντίστοιχη θετική δύναμη του αγνώστου, εισάγει το σύμβολο χ, το οποίο τοποθετείται δεξιά και

επάνω στο σύμβολο που αντιστοιχεί στη θετική δύναμη. Για παράδειγμα ο άγνωστος υψωμένος

στην -3 ,δηλαδή x
-3

= 1

x
3
συμβολίζεται ως ΚƳχ. Επίσης εισάγεται και ένα ειδικό σύμβολο για την

μηδενική δύναμη του αγνώστου, , το οποίο είναι τα δύο πρώτα γράμματα της λέξηςΜονάς.

Αφού πρώτα εισάγει τα σύμβολα για τις δυνάμεις του αγνώστου, ο Διόφαντος διατυπώνει τους

κανόνες του πολλαπλασιασμού που με βάση τον σύγχρονο συμβολισμό γράφονται ως εξής:

x
m

x
n

= x
m+n

, -6½m+n½6. Επιπλέον, διακρίνει δύο γενικά αξιώματα:

x
m Q1= x

m

x
m

x
-m

=1.

Κατά την γραφή των πολυωνύμων ή των εξισώσεων ο Διόφαντος έγραφε τους αριθμητικούς

συντελεστές, κατόπιν τα σύμβολα των δυνάμεων· η πρόσθεση των όρων γίνεται με την

κατάλληλη παράθεση των συμβόλων, ενώ η αφαίρεση με το γράμμα , το οποίο τοποθετείται

μπροστά από τα προς αφαίρεση μέλη. Για την ισότητα χρησιμοποιείται το σύμβολο ἴσ, που είναι

τα δύο πρώτα γράμματα της λέξης ἴσος. Για παράδειγμα η ακόλουθη εξίσωση

x
3

-2 x
2

+10x-1=5

8 Για την προέλευση του στοιχείου ς έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις. Σύμφωνα με μία από αυτές πρόκειται
για το τελευταίο γράμμα της λέξης αριθμός.
8 Για την προέλευση του στοιχείου ς έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις. Σύμφωνα με μία από αυτές πρόκειται
για το τελευταίο γράμμα της λέξης αριθμός.
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θα γραφόταν ως

ΚƳ² ς º ΔƳ³ ² ἴσ ¶ ,

όπου ²=1, º=10,³=2 »²º ¶=5.

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο Διόφαντος βρίσκει λύσεις στο πεδίο των θετικών ρητών αριθμών

αν και κατά την διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων χρησιμοποιεί και αρνητικούς αριθμούς

κάνοντας ελεύθερα πράξεις με αυτούς. Έτσι επεκτείνει το πεδίο των αριθμών στο σώμα των

ρητών αριθμών. Η εισαγωγή των αρνητικών αριθμών γίνεται με την αξιωματική μέθοδο

(Bashmakova, 2000, σελ.38), διατυπώνοντας τον κανόνα των προσήμων

- × - = +

- × + = - .

Πράγματι, στην εισαγωγή των Αριθμητικών ο κανόνας των προσήμων διατυπώνεται ως εξής:

Λείψις επί λείψιν πολλαπλασιασθείσα ποιεί ύπαρξιν, λείψις δε επί ύπαρξιν ποιεί λείψιν, και της

λέιψεως σημείου Ψ ελλιπές κάτω νεύον (Σταμάτη, 1963, σελ.52). Εδώ με τον ειδικό όρο

λείψις (έλλειμμα), ο οποίος προέρχεται από το ρήμα λείπω, αναφέρεται στους αρνητικούς

αριθμούς ενώ με τον όρο ύπαρξις υποδηλώνει τους θετικούς αριθμούς.

Για τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης των αρνητικών αριθμών δεν εισάγονται ειδικοί

κανόνες, άλλα χρησιμοποιούνται εκτενώς στα βιβλία του. Για παράδειγμα στο πρόβλημα 8 στο

Βιβλίο ΙΙΙ, ο Διόφαντος χρειάζεται να αφαιρέσει το 2x+7 από το x
2

+4x+1 . Το αποτέλεσμα

που προκύπτει είναι x
2

+4x-6, δηλαδή πραγματοποιεί την πράξη 1-7=-6. Ένας άλλος κανόνας

των αρνητικών αριθμών που χρησιμοποιείται από τον Διόφαντο είναι ο -(@²)=² . Πράγματι, στο

πρόβλημα 14 στο Βιβλίο VI πραγματοποιείται η αφαίρεση του 90-15 x
2 από το 54 και το

αποτέλεσμα που προκύπτει είναι 15 x
2

-36.

Ο Διόφαντος στα Αριθμητικά χρησιμοποιεί συγκεκριμένους αριθμούς, παραμέτρους, οι οποίοι

έχουν διττή λειτουργία. Από την μία μεριά λειτουργούν ως αριθμοί κι από την άλλη ως
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σύμβολα. Στις παραμέτρους δίνει συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές, αλλά μερικές φορές δηλώνει

ότι μπορούν να είναι οποιοιδήποτε αριθμοί. Πολλές φορές ο Διόφαντος δίνει τιμές στις

αυθαίρετες παραμέτρους, οι οποίες δεν οδηγούν σε λύση, με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι

προϋποθέσεις για την επιλογή τους.

3.3. ΟΙ ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

3.3.1. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Στην παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε μερικά χαρακτηριστικά προβλήματα των Αριθμητικών, τα

οποία θα μας βοηθήσουν στην κατανόηση των μεθόδων του Διόφαντου.

Βιβλίο ΙΙ, Πρόβλημα 8 Να διαιρεθεί δοθέν τετράγωνο αριθμού σε δύο τετράγωνα.

Αρχικά θα παραθέσουμε την διατύπωση του Διόφαντου: Έστω ότι ο 16 πρέπει να αναλυθεί σε

δύο τετράγωνους. Και έστω ο πρώτος είναι ο x
2 , τότε ο άλλος θα είναι 16-x

2 ∙ απαιτείται 16-x
2

να είναι ίσο με τετράγωνο. Σχηματίζω το τετράγωνο οιοδήποτε πλήθος x μείον τόσες μονάδες

όσες είναι στην πλευρά του 16∙ έστω 2x-4 ∙ αυτός άρα ο τετράγωνος θα είναι 4x
2

+16-16 ∙ και

θα πρέπει να είναι ίσος με 16-x
2 . Ας προσθέσουμε και στα δύο μέλη το έλλειμμα και ας

αφαιρεθούν και από τα δύο μέλη ίσοι αριθμοί. Τότε είναι 5x
2

=16x και x= 16
5
. Ως εκ τούτου

ένας αριθμός θα είναι 256
25

, ο άλλος 144
25

και το άθροισμα τους είναι 400
25

ή 16 , και ο καθένας

είναι τετράγωνος.

Το παραπάνω πρόβλημα αποτελεί ένα πρόβλημα απροσδιόριστης μορφής το οποίο ανάγεται στη

λύση μία εξίσωσης δευτέρου βαθμού και δείχνει την βασική μέθοδο του Διόφαντου, την οποία
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παρουσιάσαμε στην προηγούμενη παράγραφο.

Ουσιαστικά στο πρόβλημα αυτό ζητείται να λυθεί η εξίσωση x
2

+ y
2

= a
2 , εδώ για να

ερμηνεύσουμε πώς ο Διόφαντος καταλήγει στην τελική εξίσωση λαμβάνουμε ²2
=16 , αφού ο

Διόφαντος δεν χρησιμοποιεί γράμματα ως παραμέτρους.

Υποθέτει ότι x=t, y=kt-a , όπου k οποιοσδήποτε ρητός αριθμός, οπότε αντικαθιστώντας

προκύπτει

t
2

+ kt-a
2

= a
2

και

x=t=a 2k

1+ k
2
, y=a k

2
-1

k
2

+1
.

Η γεωμετρική ερμηνεία της προηγούμενης μεθόδου αναπτύσσεται ως εξής. Έστω ότι F2 x,y =0

η εξίσωση μίας καμπύλης L και ρητό σημείο } x0 , y0 αυτής. Η μέθοδος βασίζεται στο ότι

άγεται μία δέσμη ευθειών που διέρχονται από το σημείο } x0 , y0

y-y0 =k(x-x0 )

ή σε παραμετρική μορφή

x=t+ x0 , y=kt+ y0

και μετά ζητούνται τα σημεία τομής με την καμπύλη L. Κάθε ευθεία της δέσμης με ρητό

συντελεστή k τέμνει την καμπύλη L σε ένα μόνο σημείο, το οποίο αποτελεί τη ζητούμενη λύση.

(Bashmakova, 2014, σελ.402403)

Ένα ακόμα πρόβλημα στο οποίο εφαρμόζεται η βασική μέθοδος του Διόφαντου σε μία πιο

γενική μορφή είναι το ακόλουθο. (Bashmakova, 2014, σελ.404405)

Βιβλίο ΙΙ, Πρόβλημα 9 Να αναλυθεί ο δοθείς αριθμός, ο οποίος είναι άθροισμα δύο τετραγώνων,

σε δύο άλλους αριθμούς.
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Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναχθεί στην εξίσωση x
2

+ y
2

=N= a
2

+ b
2 , όπου N=13. Ο

Διόφαντος παριστάνει τον 13 με την μορφή αθροίσματος των δύο τετραγώνων 4 και 9,

προκειμένου να βρεθεί ρητή λύση. Η εξίσωση αυτή έχει ρητές λύσεις τις (2,3), (2,-3), (-2,3), (-2,-3)

. Στη συνέχεια γίνεται η αντικατάσταση

x=t+2, y=kt-3,

η οποία ισοδυναμεί με το γεγονός ότι άγεται δέσμη ευθειών

y+3=k(x-2)από το αρχικό ρητό σημείο (2,-3) .

Συνεπώς προκύπτει ότι

t= 6k-4

k
2

+1
.

Μελετώντας τα προηγούμενα προβλήματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για να είναι εφικτή η

εύρεση των αντικαταστάσεων θα πρέπει να γνωρίζουμε μία ρητή λύση της δευτεροβάθμιας

εξίσωσης που μελετάται κάθε φορά. Επίσης, η ελεύθερη παράμετρος k είναι μοναδική σε

καθένα από τα προβλήματα και παρόλο που ο Διόφαντος θεωρεί k=2 κάθε φορά, μερικές φορές

δηλώνει ότι μπορεί να ληφθεί οποιοσδήποτε άλλος αριθμός9. (Bashmakova, 2014, σελ.404405)

Ο Διόφαντος διατυπώνει την προηγούμενη μέθοδο στην γενική της μορφής στα ακόλουθα

Λήμματα που υπάρχουν στο Βιβλίο IV. (Bashmakova, 2000, σελ. 45)

Λήμμα (Πρόβλημα 12) Η εξίσωση ² x
2

+b= y
2 ικανοποιεί την συνθήκη ²+b= m

2 , όπου m

ρητός αριθμός, δηλαδή έχει τις ακόλουθες τέσσερις ρητές λύσεις:

(1,m), (1,-m), (-1,m), (-1,-m) .

Ο Διόφαντος για να αποδείξει ότι η εξίσωση έχει άπειρες λύσεις αντικαθιστά με x=t+1,y=´t-m

και λαμβάνει t=2 a+´m

´2
-a
.

9 Για το λόγο αυτό στα Προβλήματα 8,9 θεωρήσαμε ότι k είναι οποιοσδήποτε αριθμός.
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Λήμμα (Πρόβλημα 15) Αν η εξίσωση ² x
2

+b= y
2 έχει κάποια ρητή λύση (p,q) , τότε είναι

δυνατό να βρεθεί και άλλη μεγαλύτερη λύση p1 , q1 κι εν συνεχεία άλλη p2 , q2 , όπου

p< p1 <Q< pn <QΟ Διόφαντος για την απόδειξη αντικαθιστά με x=t+p, y=q-³t και λαμβάνει

t=2 ap+³q

³2
-a
.

Βιβλίο ΙΙ, Πρόβλημα 21 Να ευρεθούν δύο αριθμοί ώστε το τετράγωνο του καθενός, μείον τον

άλλον αριθμόν να είναι τετράγωνο.

Έστω x+a ο μικρότερος αριθμός, όπου α ακέραιος. Τότε αν ²=1 έχουμε x+1 . Ο μεγαλύτερος

θα είναι ίσος με το τετράγωνο του μικρότερου μείον το x
2 έτσι ώστε το τετράγωνο του

μικρότερου μείον τον μεγαλύτερο να ισούται με έναν τετράγωνο αριθμό. Ο μικρότερος είναι

x+1
2

= x
2

+2x+1 άρα ο μεγαλύτερος θα είναι x
2

+2x+1-x
2

=2x+1 . Πράγματι,

x+1
2

-2x+1= x
2 . Όμως θα πρέπει και το τετράγωνο του μεγαλύτερου μείον τον μικρότερο,

δηλαδή 4 x
2

-3x να ισούται με τετράγωνο. Λαμβάνοντας 9 x
2 το τετράγωνο αυτό, προκύπτει

4 x
2

-3x=9 x
2 ή x= 3

5
άρα ο μικρότερος αριθμός θα είναι 8

5
και ο μεγαλύτερος 11

5
. (Φίλη,

2010, σελ. 755)

Το ακόλουθο πρόβλημα ανάγεται σε εξίσωση 2ου βαθμού πολλών αγνώστων και εισάγει μία άλλη

γενική μέθοδο του Διόφαντου, την μέθοδο των διπλοϊσοτήτων, δηλαδή συστήματα εξισώσεων

της μορφής ax+ b1 = y1
2

ax+ b2 = y2
2
. (Katz, 2009, σελ. 180)

Βιβλίο ΙΙ, Πρόβλημα 11 Να προστεθεί ο ίδιος αριθμός σε δύο δοθέντες αριθμούς έτσι ώστε να

καταστεί καθένας από αυτούς τετράγωνος.

Ο Διόφαντος ξεκινά χρησιμοποιώντας ως δοθέντες αριθμούς τους 2 και 3. Εάν ο ζητούμενος

αριθμός είναι ο x , τότε οι x+2 και x+3 πρέπει να είναι τετράγωνοι. Επομένως θα πρέπει να
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επιλυθεί το σύστημα εξισώσεων x+3= y1
2

x+2= y2
2
. Ο Διόφαντος χρησιμοποιεί την μέθοδο ως

ακολούθως: Λαμβάνει την διαφορά των δύο εκφράσεων και την παριστάνει με την μορφή

γινομένου παραγόντων. Στην συνέχεια, λαμβάνει είτε το τετράγωνο της ημιδιαφοράς μεταξύ

των παραγόντων και εξισώνει με την μικρότερη έκφραση είτε το τετράγωνο του ημιαθροίσματος

και εξισώνει με την μεγαλύτερη.

Εφόσον η διαφορά των εκφράσεων είναι y1
2

-y2
2

=( y1 -y2 )( y1 + y2 ) , η διαφορά των δύο

παραγόντων θα είναι 2 y2 , ενώ το άθροισμα θα είναι 2y1 . Ο Διόφαντος δεν αναφέρει ρητά ότι η

αρχική παραγοντοποίηση θα πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά ώστε ο αριθμός x να είναι θετικός

ρητός αριθμός. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, η διαφορά των εκφράσεων είναι 1=4× 1
4
.

Συνεπώς, y1 + y2 =2 και y1 -y2 = 1
4
, έτσι

2 y2 = 15
4
óx+2= y2

2
= 225

64
óx= 97

64
.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αν το 1 είχε παραγοντοποιηθεί ως 2× 1
2
ή 3× 1

3
, η λύση δεν θα ήταν

θετικός ρητός αριθμός. Έτσι η παραγοντοποίηση 1=²× 1
²
θα πρέπει να ικανοποιεί την σχέση

1
2

²- 1
²

2
>2 . (Katz, 2009, σελ. 180181)

Στο Βιβλίο ΙΙΙ υπάρχουν και άλλες ομάδες προβλημάτων, οι οποίες ανάγονται σε μία εξίσωση 2ου

βαθμού. Το σύστημα των εξισώσεων είναι της μορφής

F1 x1 ,Q, xm , y1 ,Q, yn-m =0
Q
Fk x1 ,Q, xm , y1 ,Q, yn-m =0,

όπου y1 ,Q, yn-m είναι οι n-m άγνωστοι, από τους οποίους τα Fi εξαρτώνται γραμμικά. Ένα

πρόβλημα τέτοιας μορφής αποτελεί και το ακόλουθο. (Bashmakova, 2014, σελ. 411)
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Βιβλίο ΙΙΙ, Πρόβλημα 21 Δοθείς αριθμός να αναλυθεί σε δύο αριθμούς και να βρεθεί τετράγωνος

εις τον οποίον η πρόσθεση καθενός εκ των δύο αριθμών της ανάλυσης να σχηματίζει

τετράγωνον.

Έστω ο δοθείς αριθμός το 20. Έστω ότι y1 , y2 είναι οι δύο αριθμοί στους οποίους αναλύεται το

20 και ας θεωρήσουμε τον τετράγωνο x
2

+2x+1= x+1
2 . Οι υποθέσεις απαιτούν

y1 + x
2

+2x+1

και

y2 + x
2

+2x+1

να είναι τετράγωνοι. Ο Διόφαντος παρατήρησε ότι όταν στο x
2

+2x+1 προστίθενται ο 2x+3 ή 4x+8

, προκύπτει τετράγωνος. Πράγματι,

2x+3+ x
2

+2x+1= x+2
2

και

4x+8+ x
2

+2x+1= x+3
2

.Το άθροισμα των δύο αριθμών της ανάλυσης είναι 6x+1=20óx= 3
2

. Συνεπώς, οι δύο αριθμοί είναι οι 6 και 14, ενώ ο προστιθέμενος τετράγωνος είναι 25
4
. (Burton,

2011, σελ. 222)

3.3.2. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούμε σε προβλήματα που ανάγονται σε εξισώσεις 3ου βαθμού

δύο αγνώστων. Η μέθοδος επίλυσής τους διαφέρει από τις μεθόδους λύσης εξισώσεων 2ου

βαθμού απροσδιόριστης μορφής. Εάν είναι ήδη γνωστά ένα ή δύο ρητά σημεία μίας καμπύλης 3ης

τάξης, μπορεί να βρεθεί ένα ακόμη ρητό σημείο εφαρμόζοντας την μέθοδο της εφαπτομένης ή

την μέθοδο της τέμνουσας.
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Επίσης, σε αρκετά προβλήματα του Βιβλίου IV χρησιμοποιείται μία διαδικασία «δοκιμής και

πλάνης». Ο Διόφαντος απορρίπτει την αρχική επιλογή των δεδομένων του, επανεξετάζει την

κατάσταση και επαναλαμβάνει τη διαδικασία με νέα δεδομένα, τα οποία οδηγούν στην τελική

λύση του προβλήματος. Στο επόμενο πρόβλημα ακολουθείται η διαδικασία αυτή. (Φίλη, 2010,

σελ. 760761)

Βιβλίο ΙV, Πρόβλημα 18 Να ευρεθούν δύο αριθμοί τέτοιοι ώστε ο κύβος του πρώτου συν τον

δεύτερο να σχηματίζει κύβο, ο δε τετράγωνος του δεύτερου συν τον πρώτο να σχηματίζει

τετράγωνο.

Το πρόβλημα αυτό ανάγεται σε ένα σύστημα τρίτου βαθμού με δύο αγνώστους

x
3

+y= a
3

y
2

+x= ³2
.

Ας τεθεί x ο πρώτος αριθμός και 8-x
3 ο δεύτερος. Έτσι, ο κύβος του πρώτου, συν τον δεύτερο,

είναι κύβος. Το τετράγωνο του δευτέρου συν τον πρώτο δίδει x
6

+x+64x-16 x
3 ∙ αυτό όμως

πρέπει να ισούται με τετράγωνο, έστω x
3

+8
2

= x
6

+16 x
3

+64 .

Άρα x
6

+x+64x-16 x
3

= x
6

+16 x
3

+64ó32 x
3

=x διαιρώντας με x προκύπτει 32 x
2

=1 .

Εάν ο συντελεστής 32 του x
2 ήταν τετράγωνο η λύση της εξίσωσης θα ήταν απλή. Όμως το 32 x

2

προέρχεται από το 2Q16 x
2 , ενώ το 16 x

3 προέρχεται από το 2Q8Qx3 . Άρα ο συντελεστής 32

προέρχεται από το 4Q8 . Συνεπώς, το πρόβλημα ανάγεται στην εύρεση κύβου, ο οποίος όταν

πολλαπλασιασθεί επί τέσσερα να σχηματίζει τετράγωνο.

Έστω ο ζητούμενος κύβος x
3 και έστω 4 x

3
=16 x

2óx=4 . Άρα ο κύβος θα είναι 64. Θέτουμε

τον δεύτερο 64-x
2 και το τετράγωνο του δεύτερου συν τον πρώτο δίδει x

6
+4096+x-128 x

3 ∙

αυτό θα ισούται με τετράγωνο, του οποίου η τετραγωνική ρίζα έστω x
3

+64 . Άρα ο τετράγωνος

είναι x
6

+4096+128 x
3 .
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Συνεπώς x
6

+4096+x-128 x
3

= x
6

+4096+128 x
3ó256 x

3
=xóx= 1

16
.

Στο ακόλουθο πρόβλημα απαντάται για πρώτη φορά η μέθοδος της εφαπτομένης. (Bashmakova,

2014, σελ.427)

Βιβλίο ΙV, Πρόβλημα 24 Δοθείς αριθμός να αναλυθεί σε δύο αριθμούς, έτσι ώστε το γινόμενό

τους να είναι κύβος παρεκτός της πλευράς του.

Έστω ο δοθείς αριθμός ο 6. Θέτουμε x, 6-x τους δύο αριθμούς. Το γινόμενό τους είναι 6x-x
2 ∙

αυτό πρέπει να ισούται με τον κύβο παρεκτός της πλευράς του. Ο Διόφαντος επιλέγει την πλευρά

του x να είναι της μορφής mx-1 , όπου m=2 . Έτσι σχηματίζεται ο κύβος παρεκτός της πλευράς

του 8 x
3

+4x-12 x
2 , το οποίο ισούται με 6x-x

2 .

Ο Διόφαντος παρατηρεί ότι εάν το πλήθος των x ήταν και στα δύο μέλη της ισότητας ίσα, η

λύση θα ήταν απλή. Όμως το 4x προκύπτει από τον υπολογισμό 3Q2x-2x=2Q2x . Το πρόβλημα

λοιπόν ανάγεται στην εύρεση αριθμού έτσι ώστε 3Qm-m=6 . Ο αριθμός αυτός είναι ο 3.

Ξεκινώντας από την αρχή, θέτουμε την πλευρά του x ως 3x-1 . Ο κύβος που κατασκευάζεται με

αυτήν την πλευρά παρεκτός αυτής είναι 27 x
3

+6x-27 x
2

=6x-x
2 , απ’ όπου προκύπτει x= 26

27
.

Στην συνέχεια αναλύεται η παραπάνω μέθοδος του Διόφαντου. Το πρόβλημα αυτό ανάγεται

στην εξίσωση x a-x = y
3

-y . Οι προφανείς ρητές λύσεις της εξίσωσης αυτής είναι οι (0,1)

και (0,-1) . Ο Διόφαντος κάνει την αντικατάσταση

x=t, y=kt-1,

η οποία ισοδυναμεί με την κατασκευή της ευθείας y=kt-1 που διέρχεται από το (0,-1) .

Αντικαθιστώντας λαμβάνουμε k
3
t
3

- 3 k
2

-1 t
2

+ 2k-a t=0 . Για να εκφράζεται ρητά το t

συναρτήσει του k , ο Διόφαντος θεωρεί ότι 2k-a=0ók=a/ 2 . Παρατηρούμε ότι για την

συγκεκριμένη επιλογή του k η ευθεία y= a
2
t-1 είναι εφαπτομένη στην καμπύλη x a-x = y

3
-y

. (Bashmakova, 2014, σελ.429430)
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Ο Διόφαντος στο επόμενο πρόβλημα χρησιμοποιεί την μέθοδο της τέμνουσας. (Bashmakova,

2014, σελ.431432)

Βιβλίο ΙV, Πρόβλημα 26 Να βρεθούν δύο αριθμοί που το γινόμενό τους προστιθέμενο με τον

καθένα να σχηματίζει κύβο.

Ο Διόφαντος θέτει τον πρώτο αριθμό να είναι της μορφής m
3

x , έστω 8x , και τον δεύτερο x
2

-1.

Το γινόμενό τους προστιθέμενο με τον πρώτο σχηματίζει κύβο, μένει λοιπόν και το γινόμενό

τους προστιθέμενο με τον δεύτερο να δίδει κύβο. Όμως 8xQ x
2

-1 + x
2

-1=8 x
3

+ x
2

-8x-1 ∙

αυτό θα πρέπει να ισούται με κύβο. Κατασκευάζει λοιπόν τον κύβο αυτόν με πλευρά 2x-1 και

το x θα είναι 14 13 .

Έτσι ο πρώτος αριθμός θα είναι 112 13 και ο δεύτερος 27 169 .

Σύμφωνα με την Bashmakova το παραπάνω πρόβλημα ισοδυναμεί με το σύστημα

x1 x2 + x1 = u
3

x1 x2 + x2 = v
3

.

Θέτοντας x1 = a
3

x, x2 = x
2

-1 παρατηρούμε ότι η πρώτη εξίσωση του συστήματος ικανοποιείται

ενώ από την δεύτερη εξίσωση προκύπτει η καμπύλη

a
3

x
3

+ x
2

- a
3

x-1= v
3

.

Η καμπύλη αυτή έχει πεπερασμένο ρητό σημείο P(0,-1) . Ο Διόφαντος κάνει την αντικατάσταση

x=t,v=at-1 και βρίσκει ρητή λύση.

Η ευθεία v=at-1 και η παραπάνω καμπύλη έχουν ένα κοινό επ’ άπειρο ρητό σημείο. Κάνοντας

μετασχηματισμό σε ομογενείς συντεταγμένες (r,y,z) , όπου x=r/ z, v=y/ z προκύπτει η καμπύλη

a
3
r

3
+ r

2
z-a

3
r z

2
- z

3
= y

3 και η ευθεία

y=ar-z.

Αν θέσουμε z=0 παρατηρούμε ότι η καμπύλη και η ευθεία διέρχονται από το επ’ άπειρο ρητό
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σημείο (1,²,0) .

Στα παραπάνω παραδείγματα γίνεται εμφανές ότι ο Διόφαντος είχε την πεποίθηση ότι στις

εξισώσεις απροσδιόριστης μορφής 3ου βαθμού οι άγνωστοι δεν μπορούν να εκφραστούν ρητά

συναρτήσει μίας παραμέτρου. Παρουσιάζει μεθόδους για την εύρεση μίας ακόμα ρητής λύσης,

εάν είναι εκ των προτέρων γνωστές μία ή δύο τέτοιες λύσεις.

3.4. Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ

3.4.1. AIKHWARIZMI

Το όνομα του AlKhwarizmi έχει γίνει γνωστό σε όλες τις γλώσσες εξαιτίας της συνεισφοράς

του στην Αριθμητική και την Άλγεβρα, ωστόσο τα στοιχεία που γνωρίζουμε για την ζωή του

είναι λιγοστά. Ο Mohammed ibnMusa alKhwarizmi, όπως είναι το πλήρες όνομά του,

καταγόταν από την Khwarizmi και άκμασε γύρω στο 825 μ. Χ. O AlKhwarizmi ήταν ένας

λόγιος του Οίκου της Σοφίας με ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα, όπως μαθηματικά,

αστρονομία, γεωγραφία και ιστορία.

Το πιο φημισμένο έργο του AlKhwarizmi έχει τον τίτλο «Kitab aljabr waalmuqābala» (το

οποίο κατά λέξη μεταφράζεται «επιστήμη αναγωγής και ισοστάθμισης»).(Struik, 1982, σελ. 120

121) Από τον παραπάνω τίτλο προέρχεται ο όρος άλγεβρα, ο οποίος αρχικά δεν αναφερόταν σε

όλον τον κλάδο της επιστημονικής άλγεβρας. Το έργο του έχει συμβάλει σημαντικά στην ιστορία

των μαθηματικών, καθώς αποτέλεσε μία από τις κύριες πηγές, από τις οποίες η δυτική Ευρώπη

γνώρισε τον ινδικό αριθμητικό συμβολισμό και την αραβική άλγεβρα. Για τον λόγο αυτό,

σύμφωνα με τον Boyer, o AlKhwarizmi μπορεί να θεωρηθεί «ο πατέρας της Άλγεβρας».

Η Άλγεβρα του AlKhwarizmi αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γραπτά κείμενα στην ιστορία

της άλγεβρας και θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα μαζί με τα Αριθμητικά του Διόφαντου. Στο

έργο αυτό ο AlKhwarizmi μελετά τις γραμμικές και δευτεροβάθμιες εξισώσεις και για την

επίλυσή τους κάνει χρήση των διαδικασιών aljabr και almuqābala. Η συνηθισμένη ερμηνεία

του aljabr είναι «αποκατάσταση» ή «συμπλήρωση» και φαίνεται να αναφερόταν στην μεταφορά
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των όρων στο άλλο μέρος της εξίσωσης. Από την άλλη η συνηθισμένη ερμηνεία του al

muqābala είναι «ελάττωση» ή «εξισορρόπηση», δηλαδή αναφέρεται στην απαλοιφή των ίδιων

όρων στα δύο μέλη της εξίσωσης. (Boyer, 1997, σελ. 257)

Ο AlKhwarizmi δεν χρησιμοποιεί αλγεβρικό συμβολισμό στο βιβλίο του αλλά τρεις όρους για

να εκφράσει τις δυνάμεις του αγνώστου: αριθμός (dirham) για τον απλό αριθμό ( x
0
) , πράγμα

(śhay) ή ρίζα (jidhr) για τον άγνωστο x και τετράγωνο (māl) για το x
2 . Στη συνέχεια

χρησιμοποιεί τους παραπάνω όρους για να δημιουργήσει ισότητες και κατηγοριοποιεί σε έξι

είδη τις εξισώσεις που πραγματεύεται:

1. Τετράγωνα ίσα με ρίζες, π.χ. a x
2

=bx

2. Τετράγωνα ίσα με αριθμούς, π.χ. a x
2

=c

3. Ρίζες ίσες με αριθμούς, π.χ. bx=c

4. Τετράγωνα και ρίζες ίσα αριθμούς, π.χ. a x
2

+bx=c

5. Τετράγωνα και αριθμοί ίσα με ρίζες, π.χ. a x
2

+c=bx

6. Ρίζες και αριθμοί ίσες με τετράγωνα, π.χ. bx+c=a x
2

, a,b,c>0.

(Bashmakova, 2000, σελ. 50)

Ο AlKhwarizmi δεν παραδεχόταν τους αρνητικούς συντελεστές και το μηδέν έτσι τα έξι είδη

εξισώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις γραμμικών και

δευτεροβάθμιων εξισώσεων με θετική ρίζα.

Στην συνέχεια θα αναφέρουμε τις λύσεις δύο δευτεροβάθμιων εξισώσεων καθώς και τις

γεωμετρικές αποδείξεις που έδωσε ο AlKhwarizmi.

Πρόβλημα 1 (Τετράγωνα και ρίζες ίσα αριθμούς) Πόσο πρέπει να είναι το τετράγωνο, το οποίο

όταν αυξηθεί κατά δέκα από τις δικές του ρίζες ισοδυναμεί με το τριάντα εννιά x
2

+10x=39

;

Λύση: “Χωρίζεις τον αριθμό των ριζών, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αποδίδει πέντε. Αυτό
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θα το πολλαπλασιάσεις με τον εαυτό του. Το αποτέλεσμα είναι είκοσι πέντε. Πρόσθεσε αυτό στο

τριάντα εννιά ∙ το άθροισμα είναι εξήντα τέσσερα. Τώρα πάρε την ρίζα αυτού, η οποία είναι

οκτώ και αφαίρεσε από αυτήν το μισό αριθμό των ριζών, που είναι το πέντε. Το υπόλοιπο είναι

το τρία. Αυτή είναι η ρίζα του τετραγώνου που σκέφτηκες.”

Σε σύγχρονο συμβολισμό, η λύση της εξίσωσης x
2

+bx=c είναι

x= b
2

2
+c- b

2
.

(Katz, 2009, σελ.272273)

Ο AlKhwarizmi δίνει μια απλή γεωμετρική απόδειξη του προβλήματος, η οποία προδίδει τις

Βαβυλωνιακές επιρροές που έχει δεχθεί. Αρχικά σχεδιάζει ένα τετράγωνο για να παραστήσει το x
2

και προσθέτει δύο ορθογώνια πλάτους 5 στις δύο από τις τέσσερις πλευρές του. Το άθροισμα

των εμβαδών του τετραγώνου και των ορθογωνίων είναι x
2

+10x=39 . Στη συνέχεια προσθέτει

στο σχήμα ένα τετράγωνο με εμβαδό 25 (που σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή) για να

συμπληρωθεί σε ένα μεγαλύτερο τετράγωνο με συνολικό εμβαδό 64. Παίρνουμε την ρίζα του, το

8, και αφαιρώντας το 5 που προσθέσαμε προκύπτει x=3 . (Katz, 2009, σελ.273)

Σχήμα 1

Πρόβλημα 2 (Τετράγωνα και αριθμοί ίσα με ρίζες) Ένα τετράγωνο και εικοσιένα dirhams είναι

ίσα με δέκα ρίζες του x
2

+21=10x .

Λύση: “Χωρίζεις τον αριθμό των ριζών, το μισό είναι πέντε. Αυτό θα το πολλαπλασιάσεις με τον
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εαυτό του ∙ το αποτέλεσμα είναι είκοσι πέντε. Αφαίρεσε από αυτό το εικοσιένα ∙ το υπόλοιπο

είναι τέσσερα. Βρες την ρίζα του, που είναι το δύο. Αφαίρεσε αυτό από το μισό των ριζών, που

είναι πέντε ∙ το υπόλοιπο είναι το τρία. Αυτή είναι η ρίζα του τετραγώνου που απαιτείται και το

τετράγωνο είναι το εννιά. Διαφορετικά, μπορείς να προσθέσεις την ρίζα στο μισό των ριζών, το

άθροισμα θα είναι επτά. Αυτή είναι η ρίζα που απαιτείται και το τετράγωνο είναι το σαράντα

εννιά.” Σε σύγχρονο συμβολισμό η λύση της εξίσωσης x
2

+c=bx είναι x= b
2

± b
2

2
-c .

(Katz, 2014, σελ.141143)

Ο συγγραφέας αναφερόμενος στην εξίσωση x
2

+21=10x σχεδιάζει το τετράγωνο ABCD για να

παραστήσει το x
2 και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ABNH για να παραστήσει 21 dirhams.

Έτσι το HC αναπαριστά το 10x . Διχοτομούμε την HC στο G , προεκτείνουμε την TG στο K

έτσι ώστε GK=GA και προσθέτουμε το τετράγωνο KLRG . Το εμβαδόν MLRH θα ισούται με το

εμβαδόν GATB. Το εμβαδό του τετραγώνου KMNT , όμως, είναι 25 και ο γνώμονας TNMLRG

είναι 21 . Άρα το τετράγωνο KLRG είναι 4 και η πλευρά του ισούται με 2 . Εφόσον GK=GA και

CG=5 προκύπτει ότι x=AC=CG-GA=3 . (Katz, 2009, σελ.273274 και Boyer, 1997, σελ. 259)

Σχήμα 2
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3.4.2. ABU KAMIL ΚΑΙ ALKARAJI

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει τέσσερα από τα Βιβλία των Αριθμητικών του Διόφαντου

μεταφράστηκαν στα Αραβικά κατά τον 9ο αιώνα και αυτό είχε ως συνέπεια οι Διοφαντικές

μέθοδοι να επηρεάσουν σημαντικά τους Άραβες μαθηματικούς κατά τον 10ο και 11ο αιώνα.

Ο Abu Kamil (850 930) ήταν Αιγύπτιος μαθηματικός, ο οποίος με το έργο του «Kitab fi aljabr

wa ‘lmuqabala» επηρέασε ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους και κυρίως τον Fibonacci. (Burton, 2011,

σελ. 244) Στο βιβλίο του αναφέρει τους όρους που είναι ήδη γνωστοί από τον AlKhwarizmi x
0

,x,x
2

και προσθέτει πέντε ακόμα δυνάμεις, για τον άγνωστο, παρόμοιες με αυτές του Διόφαντου: kab

για το x
3 , mal almal για το x

4 , mal mal shay για το x
5 , kab al kab για το x

6 και mal mal mal

almal για το x
8 . (Bashmakova, 2000, σελ. 52)

Στην πραγματεία του ο Abu Kamil απέδειξε εκ νέου αποτελέσματα του Ευκλείδη και

παρουσίασε αριθμητικά παραδείγματα, που στην πραγματικότητα ήταν τα ίδια αριθμητικά

παραδείγματα του AlKhwarizmi. Ο Abu Kamil χρησιμοποιούσε ελεύθερα άρρητους στην

επίλυση των προβλημάτων και εφάρμοζε μετασχηματισμούς σε αυτούς, όπως a ± b = a+b±2 ab

. Ακόμη εφάρμοζε αντικαταστάσεις για την απλοποίηση των προβλημάτων και με αυτόν τον

τρόπο μπορούσε να ασχοληθεί με εξισώσεις μεγαλύτερου βαθμού, εφόσον ήταν τετραγωνικής

μορφής.

Πρόβλημα “Το 10 χωρίζεται σε δύο μέρη, καθένα από τα οποία διαιρείται από το άλλο, και όταν

καθένα από τα πηλίκα πολλαπλασιασθεί από με τον εαυτό του και το μικρότερο αφαιρεθεί από

το μεγαλύτερο, το υπόλοιπο είναι δύο.” Η εξίσωση είναι

x
10-x

2
- 10-x

x

2
=2.

Λύση: Ο Abu Kamil υποθέτει ότι το 10-x είναι μικρότερο από το x . Στην συνέχεια εισάγει μία
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νέα μεταβλητή y που ισούται με 10-x
x

και παράγει μία νέα εξίσωση 1

y
2
= y

2
+2 .

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη με y
2 προκύπτει μία δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς y

2 ,

y
2 2

+2 y
2

=1 , η λύση της οποίας είναι y
2

= 2 -1óy= 2 -1 . Εφόσον 10-x
x

=y= 2 -1

επιλύει ως προς x τετραγωνίζοντας αρχικά και τα δύο μέλη. Στην συνέχεια προκύπτει μία

εξίσωση της μορφής «τετράγωνα και αριθμοί ίσα με ρίζες» όπου εφαρμόζει την ίδια διαδικασία

και προκύπτει

x=10+ 50 - 50 + 20000 + 5000 . (Katz, 2009, σελ. 277)

Στο 3ο μέρος της πραγματείας του ασχολείται με αόριστες εξισώσεις. Εδώ όμως θα αναφέρουμε

μόνο τη συνθήκη για την επίλυση της εξίσωσης y
2

=-x
2

+ax+b στους ρητούς.

Ο Abu Kamil αναδιατυπώνοντας την εξίσωση στην μορφή

y
2

+ x-a 2
2

=b+ a 2
2

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εξίσωση επιλύεται αν και μόνο αν το b+ a 2
2

=4b+ a
2

μπορεί να αναπαρασταθεί ως άθροισμα δύο τετραγώνων.

Ο AlKaraji (11251174) ήταν Πέρσης μαθηματικός, ο οποίος ασχολήθηκε με την άλγεβρα του

AlKhwarizmi και όχι με την απροσδιόριστη ανάλυση των Ινδών. Ακολούθησε όμως το

παράδειγμα του Διόφαντου και δεν περιορίστηκε στις δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Ειδικότερα

ασχολήθηκε με την επίλυση της εξίσωσης a
2n

+b x
n

=c , όπου δεν υπάρχει πλέον ο περιορισμός

των ρητών αριθμών.10 Ο στόχος της πραγματείας του AlFakhri, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «ο

καθορισμός των αγνώστων αρχίζοντας από τους γνωστούς». Για την επίτευξη του στόχου αυτού

χρησιμοποίησε όλες τις τεχνικές της αριθμητικής και έκανε μία συστηματική μελέτη της

άλγεβρας των εκθετών. Στην πραγματεία του ο AlKaraji εισάγει απείρως πολλές θετικές και

αρνητικές δυνάμεις του αγνώστου. Αυτό έγινε εφικτό μέσω μίας άπειρης ακολουθίας λόγων. Σε

σύγχρονο συμβολισμό θα μπορούσαμε να γράψουμε ως ακολούθως:

10 C. Boyer, U. Merzbach, «Η Ιστορία των Μαθηματικών», σελ.267.
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x:x
2

= x
2

:x
3

=Q,

1 x :1 x
2

= 1 x
2

:1 x
3

=Q.

Όσον αφορά τους εκθέτες διατύπωσε τους ακόλουθους γενικούς κανόνες:

1

x
m

: 1

x
n
= x

n

x
m

, 1

x
m

1

x
n
= 1

x
m+n

, 1

x
m

x
n

= x
n-m

, n>m.

Εισήγαγε τους αρνητικούς αριθμούς, όπως ο Διόφαντος, διατυπώνοντας έναν κανόνα προσήμων

και διατύπωσε γενικούς κανόνες για τα πολυώνυμα:

a x
m

-b x
m

= a-b x
m

, ¶¾ a>b

a x
m

-b x
m

=- b-a x
m

, ¶¾ a<b

a x
m

- -b x
m

= a+b x
m

.

Ο AlKaraji συνέχισε με επιτυχία το έργο του Abu Kamil εφαρμόζοντας αριθμητικές διαδικασίες

σε άρρητες ποσότητες και ανέπτυξε διάφορους τύπους όπως:

a+b = a+ a
2

- b
2

2
+ a- a

2
- b

2

2

και

3
a +

3
b =

3

3
3

a
2

b +3
3

a b
2

+a+b.

Η Άλγεβρα μεταγενέστερα του Διόφαντου στην Αραβία εξελίχθηκε καθώς ασχολήθηκε με την

επίλυση αόριστων εξισώσεων εισάγοντας νέες δυνάμεις για τον άγνωστο και διατυπώνοντας

κανόνες για τον χειρισμό τους. Παρόλα αυτά, η άλγεβρα υστερούσε στον συμβολισμό καθώς οι

δυνάμεις και μερικές φορές ακόμα και οι αριθμοί γράφονταν με λέξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

4.1. ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΑΒΑΚΙΣΤΕΣ

Η περίοδος της Αναγέννησης χαρακτηρίζεται από την παρουσία της ανθρωπιστικής παιδείας. Η

ανάπτυξη της μαθηματικής παιδείας επηρεάζεται από την πνευματική αυτή κίνηση. Σημαντική

είναι και η παρουσία των αβακιστών που προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση. Κατά τη

διάρκεια του 14ου και 15ου αιώνα, οι αβακιστές επεκτείνουν τις Ισλαμικές μεθόδους προς

διάφορες κατευθύνσεις. Πιο συγκεκριμένα εισάγουν συντομογραφίες και συμβολισμό,

αναπτύσσουν νέες μεθόδους για την επίλυση πολύπλοκων αλγεβρικών προβλημάτων και

επεκτείνουν τους κανόνες της άλγεβρας στον τομέα των εξισώσεων ανώτερης τάξης.

O Leonardo Fibonacci (11801250) έχοντας μελετήσει τους Άραβες λόγιους μέσα από την

πραγματεία του Liber Abaci (1202) αποτέλεσε πνευματική γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και

τη Δύση. Το έργο του Liber Abaci είναι ένα βιβλίο με άφθονο αριθμητικό και αλγεβρικό

περιεχόμενο, το οποίο αποτέλεσε το μέσο για να γίνει αποδεκτό το αραβικό σύστημα αρίθμησης.

Δύο επίσης εξαιρετικά έργα του Fibonacci αποτελούν τα Flos (1225) και Liber quadratorum

(1225). Το Flos περιλαμβάνει αόριστα προβλήματα με επιρροές από το Διόφαντο και

προβλήματα με επιρροές από τους Άραβες και τους Κινέζους, ενώ το Liber quadratorum

αναφέρεται στην απροσδιόριστη ανάλυση και περιέχει και αυτό προβλήματα με επιρροές από

ποικίλες πηγές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πως ο Fibonacci αντιμετωπίζει την τριτοβάθμια εξίσωση

x
3

+2 x
2

+10x=20 . (Bashmakova, 2000, σελ.57)

Αρχικά ξαναγράφει την εξίσωση ως

x
3

10
+ x

2

5
+x=2

και δείχνει ότι 1<x<2 , δηλαδή, η θετική ρίζα δεν μπορεί να είναι ακέραιος. Στη συνέχεια

δείχνει ότι δεν μπορεί να είναι ούτε κλάσμα. Η απόδειξή του είναι γενική και μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί για να δείξουμε ότι εάν η εξίσωση

x
n

+ a1 x
n-1

+Q+ an-1 x+ an =0, ai@Z

δεν έχει ακέραιες ρίζες τότε δεν έχει ούτε ρητές ρίζες. Το θεώρημα αυτό αποδείχτηκε τον 19ο

αιώνα.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον ισχυρισμό του Leonardo. Έστω ότι η εξίσωση έχει μία ρητή ρίζα

x= p q , p,q =1 . Τότε

p
2

+2 p
2

q+10p q
2

=20 q
3

.

Εφόσον όλοι οι όροι, εκτός του πρώτου, διαιρούνται από το q , το p θα πρέπει να διαιρείται και

αυτό από το q . Άτοπο.

Ο Leonardo συνέχισε να δείξει ότι η ρίζα δεν μπορεί να έχει τη μορφή p , p¹ a
2 . Πράγματι, η

ρίζα μπορεί να γραφεί ως

x=2 10- x
2

10+ x
2
.

Εάν x= p , τότε έχουμε p =2 10-p
10+p

, δηλαδή p ρητός αριθμός. Άτοπο.

Η παραπάνω διαπίστωση σήμαινε ότι η εξίσωση δεν μπορούσε να λυθεί με αλγεβρικές μεθόδους.

Κατόπιν, ο Leonardo έδωσε τη θετική ρίζα ως ένα εξηνταδικό κλάσμα με προσέγγιση έξι θέσεις,

x=1Q22,7,47,33,4,40.

Ένα άλλο ενδιαφέρον πρόβλημα είναι η εύρεση ρητής λύσης για το σύστημα των Διοφαντικών

εξισώσεων (Van de Waerden, 1985, σελ. 4041)

x
2

+5= y
2

x
2

-5= z
2

Αρχικά ο Leonardo γενικεύει το πρόβλημα στο

x
2

+C= y
2

x
2

-C= z
2
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Προσθέτοντας τις δύο εξισώσεις του συστήματος έχουμε 2 x
2

= y
2

+ z
2

Με την αντικατάσταση y=u+v και x=u-v στην παραπάνω εξίσωση προκύπτει

x
2

= u
2

+ v
2

Η εξίσωση αυτή είναι η εξίσωση των Πυθαγόρειων τριάδων με γνωστή λύση

x= a
2

+ b
2

, u=2ab, v= b
2

- a
2

Αν τα a,b είναι περιττοί αριθμοί, τότε η λύση μπορεί να υποδιπλασιαστεί

x= a
2

+ b
2

2
, u=ab, v= b

2
- a

2

2
.

Επιπλέον ο Leonardo εξασφαλίζει το ακόλουθο θεώρημα

Εάν a,b είναι σχετικά πρώτοι και b>a τότε

i. Εάν a,b περιττοί, τότε ισχύει η ισότητα C=ab b-a (b+a) με ισοδύναμο τετράγωνο

x
2

= a
2

+ b
2

2

2

ii. Εάν το a είναι περιττός και το b άρτιος και αντίστροφα, τότε ισχύει η ισότητα

iii. C=4ab b-a (b+a) με ισοδύναμο τετράγωνο

x
2

= a
2

+ b
2 2

Για ²=1 και b=9, ο Leonardo βρίσκει C=720=5Q12
2 και x=41, y=49,z=31 .

Διαιρώντας τα x ,y,z με 12, εξασφαλίζουμε τη λύση για το πρόβλημα με C=5 , η οποία είναι

x=3+ 5
12

, y=4+ 1
12

, z=2+ 7
12
.

Μία μεγάλη καινοτομία των Ιταλών αβακιστών ήταν η επέκταση των ισλαμικών

δευτεροβάθμιων εξισώσεων σε τεχνικές επίλυσης εξισώσεων ανώτερου βαθμού. Ο Maestro

Dardi of Pisa στο έργο του Aliabraa argibra (1344) επεκτείνει τη λίστα των εξισώσεων σε 198

τύπους μέχρι 4ης τάξης, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν ρίζες. Στη συνέχεια παραθέτουμε

ένα ενδιαφέρον παράδειγμα ανάγωγης τριτοβάθμιας εξίσωσης. (Van de Waerden, 1985, σελ. 49

50)
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Πρόβλημα Κάποιος δανείζει σε έναν άλλο 100 Lira, και μετά από τρία χρόνια λαμβάνει 150 Lira

με ετήσιο τόκο. Θέλουμε να βρούμε τι μηναίο επιτόκιο είχε το δάνειο.

Θεωρούμε ότι το μηνιαίο επιτόκιο είναι x δηνάρια προς 1 Lira, το ετήσιο επιτόκιο 12x και το

επιτόκιο είναι x
20

. Έτσι καταλήγουμε στην εξίσωση

100 1+ x
20

3
=150

εάν πολλαπλασιάσουμε με 80 έχουμε

(x+20)
3

=12000

η λύση της οποίας προκύπτει από την εξαγωγή κυβικής ρίζας.

Ο Luca Pacioli (14451517) είναι ένας από τους τελευταίους αβακιστές, χειροτονήθηκε ως

Φραγκισκανός μοναχός το 1470 και δίδαξε μαθηματικά σε διάφορα μέρη της Ιταλίας. Η

πραγματεία του Summa που γράφτηκε το 1487 και δημοσιεύτηκε στη Βενετία το 1494 πρόκειται

για μια συλλογή υλικού τεσσάρων τομέων: αριθμητικής, άλγεβρας και πολύ στοιχειώδους

Ευκλείδειας γεωμετρίας και λογιστικής διπλής εισόδου. Το μέρος της πραγματείας που

αναφέρεται στην αριθμητική περιλαμβάνει κυρίως μεθόδους πολλαπλασιασμού και εύρεσης

τετραγωνικών ριζών, ενώ το μέρος που αναφέρεται στην άλγεβρα περιλαμβάνει τη στερεότυπη

λύση γραμμικών και δευτεροβάθμιων εξισώσεων.

Το πιο σημαντικό αποτελεί η σημειογραφία και η διατύπωση των υπολογισμών που ακολουθεί

καθώς είναι απλή και πλησιάζει το σύγχρονο τρόπο γραφής. Η τετραγωνική ρίζα συμβολίζεται

με R ή R2 , ενώ η τρίτη και τέταρτη ρίζα με R3 και R4 αντίστοιχα. Ο άγνωστος σε μια εξίσωση

υποδηλώνεται με το co. (cosa) , το τετράγωνό του με το ce. (censo) , ο κύβος του με το cu. (cubo),

η τέταρτη ρίζα του με ce.ce. (censo censo). Εάν εισάγουμε και έναν δεύτερο άγνωστο,

ονομάζεται "quantita" .Για την πρόσθεση και την αφαίρεση χρησιμοποιεί τα σύμβολα p (piu)

και m (meno) αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα παραπάνω η ποσότητα 40- 320 μπορεί να

παρασταθεί ως RV40 m R30 , το γράμμα V υποδηλώνει η ρίζα πρέπει να εξαχθεί από ολόκληρη

την έκφραση. (Van de Waerden, 1985, σελ. 46)
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Στο τέλος του βιβλίου αναφέρει ότι για τις εξισώσεις που περιέχουν n,x,x
3 (αριθμό, ρίζα και

κύβο της ρίζας), n,x
2

, x
3 και n,x

3
, x

4 δεν έχει επιτευχθεί ένας γενικός κανόνας επίλυσής τους.

4.2. Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

4.2.1 ΓΑΛΛΙΑ

Οι περισσότεροι μαθηματικοί της Αναγέννησης προήλθαν από τη Γερμανία και την Ιταλία, όμως

στη Γαλλία το 1484 ο Nicolas Chuquet (πέθανε το 1487) έγραψε ένα έργο ισάξιο του Liber abaci

του Fibonacci με τίτλο Triparty. Όσα γνωρίζουμε γι’ αυτόν είναι ελάχιστα. Ο Chuquet

γεννήθηκε στο Παρίσι και σπούδασε ιατρική. Η Triparty είναι ένα έργο αριθμητικής και

άλγεβρας που αποτελείται από τρία μέρη. Το έργο αυτό περιέχει δείγματα ιταλικής επιρροής, που

προφανώς είναι αποτέλεσμα της γνωριμίας του συγγραφέα με τον Finobacci. (Boyer, 1997,

σελ.311)

Το πρώτο μέρος της Triparty αναφέρεται στην αριθμητική και συγκεκριμένα στις αριθμητικές

πράξεις των ρητών αριθμών και περιλαμβάνει μία εξήγηση των ινδοαραβικών ψηφίων. Ο

Chuquet παρουσίασε έναν κανόνα για τους μέσους αριθμούς, σύμφωνα με τον οποίο το κλάσμα

που βρίσκεται μεταξύ των κλασμάτων a/ b και c/ d είναι το κλάσμα (a+b) (c+d) . Παρόλο

που δεν έδωσε κάποια απόδειξη για την ορθότητα του κανόνα, τον χρησιμοποιούσε για την

εύρεση των ριζών πολυωνύμων. Για παράδειγμα, για την εύρεση της ρίζας του x
2

+x=39 13
81
,

ξεκινάει σημειώνοντας ότι το 5 είναι αρκετά μικρό για να θεωρηθεί ρίζα, ενώ το 6 αρκετά

μεγάλο. Στη συνέχεια ελέγχοντας με τη σειρά τους αριθμούς 5 1
2

,5 2
3

,5 3
4
και 5 4

5
διαπιστώνει ότι

η ρίζα βρίσκεται μεταξύ των τιμών 5 3
4
και 5 4

5
, δηλαδή 5 7

9
.

Στο δεύτερο μέρος της Triparty που αναφέρεται στις ρίζες των αριθμών, παρατηρούμε ότι για

την πράξη της πρόσθεσης και της αφαίρεσης χρησιμοποιεί τα σύμβολα p και m αντίστοιχα ενώ
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συναντάμε και μερικές συντμήσεις, όπως για παράδειγμα η έκφραση 14+ 180

αναπαρίσταται ως R
2

14 p R
2

180 . Εδώ ο Chuquet εφαρμόζει τον κανόνα μέσων αριθμών για τον

υπολογισμό τετραγωνικών ριζών για αριθμούς που δεν είναι τέλεια τετράγωνα.

Το τελευταίο μέρος της Triparty αναφέρεται στον κανόνα του αγνώστου, δηλαδή στην άλγεβρα.

Ο Chuquet εφηύρε έναν εκθετικό συμβολισμό για τις δυνάμεις του αγνώστου, ο οποίος

διευκόλυνε περισσότερο τον υπολογισμό από τις Ιταλικές συντμήσεις. (Katz, 2009, σελ.391)

Για παράδειγμα η σύγχρονη έκφραση 6 x
2 γραφόταν ως 6

2 , η έκφραση 4x ως 4
1 και ούτω

καθεξής. Επίσης στον ίδιο κανόνα υπόκεινται και οι μηδενικές αλλά και οι αρνητικές δυνάμεις.

Για παράδειγμα, έγραφε m 12
2 m για να συμβολίσει το -12 x

-2 και 9
0 για να συμβολίσει το 9 x

0

. Στη συνέχεια έδειξε τους κανόνες για τις πράξεις μεταξύ των εκθετών, ακόμα και όταν ένας από

τους εκθέτες ήταν αρνητικός. Για παράδειγμα εάν το 72
1 διαιρεθεί με το 8

3 δίνει αποτέλεσμα 9
2 m

. Επίσης, παρατήρησε τη σχέση μεταξύ των δυνάμεων του αριθμού 2 και των εκθετών αυτών των

δυνάμεων. Παρουσίασε τα παραδείγματα του σε έναν πίνακα εκθετών (από το 2
0 έως 2

20 ) και

παρατήρησε ότι τα αθροίσματα των εκθετών αντιστοιχούν στα γινόμενα των δυνάμεων.

Ο Chuquet στο τελευταίο μέρος του έργου του ασχολείται και με την επίλυση εξισώσεων.

Αρχικά γενίκευσε τους κανόνες του AlKhwarizmi για εξισώσεις οποιουδήποτε βαθμού, που

μπορούσαν να αναχθούν σε δευτεροβάθμια εξίσωση και προχώρησε περαιτέρω από τους Ιταλούς

αβακιστές. Για παράδειγμα, έδωσε τη λύση της εξίσωσης cx
m

=b x
m+n

+ x
m+2n να είναι η

x=
n

( b 2 )
2

+c-( b 2) . Μία μεγάλη καινοτομία ήταν η θεώρηση μεμονωμένου αρνητικού

αριθμού σε μια αλγεβρική εξίσωση. Για παράδειγμα, λύνοντας το πρόβλημα 5
12

20- 11
20

x
È

x=-7 3
11

. Σε άλλα προβλήματα απέρριπτε τις αρνητικές λύσεις ως "αδύνατες" και δεν θεωρούσε το 0 ως

λύση.
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4.2.2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η άλγεβρα εμφανίστηκε στην Γερμανία στα τέλη του 15ου αιώνα. Τα βιβλία της άλγεβρας ήταν

τόσα πολλά που ο γερμανικός όρος coss , για τον άγνωστο, χρησιμοποιούνταν και σε άλλες

περιοχές της Ευρώπης και η άλγεβρα αναφερόταν ως "cossic art". Οι πιο σημαντικές γερμανικές

άλγεβρες που κυκλοφόρησαν ήταν η Coss του Christoph Rudolff (15001545) και η Arithmetica

integra του Michael Stifel (14871567).

Ο Rudolff έγραψε την Coss το 1520 στην Βιέννη και εκδόθηκε το 1525 στο Στρασβούργο. Η

Coss είναι ένα από τα πρώτα τυπωμένα έργα που περιέχει δεκαδικά κλάσματα και το σύγχρονο

σύμβολο για την ρίζα. Το δεύτερο μισό του έργου του είναι αφιερωμένο στην επίλυση

αλγεβρικών εξισώσεων, αλλά ο Rudolff χρησιμοποίησε τη δική του κατάταξη για τις εξισώσεις

με οκτώ κατηγορίες σε αντίθεση με τη συνηθισμένη κατάταξη που περιείχε έξι κατηγορίες.

Παρότι ασχολήθηκε και με εξισώσεις ανώτερου βαθμού, περιέλαβε μόνο όσες μπορούσαν να

λυθούν με αναγωγή σε μία δευτεροβάθμια εξίσωση. Έτσι, για παράδειγμα η εξίσωση της μορφής

a x
n

+b x
n-1

=cx
n-2 είχε ως λύση τη

x= b
2a

2
+ c

a
- b

2a
.

Δύο παραδείγματα εξισώσεων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι 3 x
2

+4x=20 και

4 x
7

+8 x
6

=32 x
5 .11 Επίσης στο τέλος του έργου παρουσιάζει τρεις ανάγωγες τριτοβάθμιες

εξισώσεις μαζί με τις απαντήσεις τους χωρίς να παραθέτει την μέθοδο επίλυσης τους.

Η φήμη του Stifel βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην Arithmetica integra, που εκδόθηκε το

1544. Η άλγεβρα αυτή είναι η πρώτη που περιέχει το "τρίγωνο του Pascal" και το χρησιμοποιεί

για τη εύρεση ριζών. Ο Stiefel χρησιμοποιώντας τους αρνητικούς συντελεστές των εξισώσεων

κατάφερε να εκφράσει όλες τις περιπτώσεις των δευτεροβάθμιων εξισώσεων με μία μορφή x
2

+bx=c

, όπου b,c ήταν και οι δύο θετικοί ή ετερόσημοι. Η λύση της μορφής αυτής με σύγχρονο

11 V.J. Katz, «A History of Mathematics», p.393.



92

συμβολισμό μπορεί να εκφραστεί ως

x= b
2

± b
2

2
+c ,

όπου το - ήταν η περίπτωση που ο b ήταν θετικός και ο c αρνητικός. Επίσης δεν αποδέχτηκε τις

αρνητικούς αριθμούς ως λύσεις μιας εξίσωσης και διατηρούσε αμφιβολίες σχετικά με τους

άρρητους αριθμούς.

4.3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΩΝ
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Η επίλυση των τριτοβάθμιων αλλά και τεταρτοβάθμιων εξισώσεων έγινε ευρέως γνωστή κατά

τον 16ο αιώνα στην Ιταλία. Συγκεκριμένα οι μέθοδοι επίλυσης των τριτοβάθμιων και

τεταρτοβάθμιων εξισώσεων και οι πρώτες ιδιότητες των αλγεβρικών εξισώσεων οποιουδήποτε

βαθμού παρουσιάστηκαν το 1545 από τον Girolamo Gardano (1501 1576) στο έργο του Ars

Magna. Ο Girolamo Gardano ήταν Ιταλός μαθηματικός, γιατρός, αστρολόγος και φιλόσοφος.

Ήταν ένας πολυγραφότατος συγγραφέας και ασχολήθηκε με πολλά θέματα, από την ίδια του τη

ζωή και την εξύμνηση της ποδάγρας ως τις επιστήμες και τα μαθηματικά (Boyer, 1997, σελ.

318). Ο Gardano δεν ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε τον τρόπο επίλυσης της τριτοβάθμιας και

τεταρτοβάθμιας εξίσωσης. Το παραδέχεται και ο ίδιος στο βιβλίο του καθώς αναγνωρίζει την

συνεισφορά των Scipio Ferro (14561526) και Niccolo Tartaglia (15001557) στην επίλυση της

τριτοβάθμιας εξίσωσης και αναφέρει ότι την υπόδειξη της επίλυσης της τεταρτοβάθμιας

εξίσωσης την πήρε από τον Ludovico Ferrari (15221565).

Ο Cardano στο έργο του, δεν δίνει μια γενική μέθοδο για την επίλυση της τριτοβάθμιας

εξίσωσης αλλά σε 13 κεφάλαια περιγράφει διαφορετικές μεθόδους για κάθε περίπτωση.

Χρησιμοποιεί λίγες συντομογραφίες και παρουσιάζει τις εξισώσεις με συγκεκριμένους

αριθμητικούς συντελεστές ως αντιπροσωπευτικές των γενικών κατηγοριών, όπως οι Άραβες. Στο

κεφάλαιο XI παρουσιάζει την μέθοδο για την επίλυση της εξίσωσης x
3

+6x=20 ,

χρησιμοποιώντας γεωμετρική επιχειρηματολογία και προφανώς θεωρεί αυτήν την εξίσωση ως
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αντιπροσωπευτικό παράδειγμα όλων των εξισώσεων της μορφής x
3

+px=q (1) .

Η μέθοδος επίλυσης της τριτοβάθμιας εξίσωσης (1) είναι ισοδύναμη με την χρήση της

αλγεβρικής ταυτότητας (Burton, 2011, σελ. 322324)

u-v
3

+3uv u-v = u
3

-v
3

(2)

Εάν επιλέξουμε τα u,v έτσι ώστε 3uv=p και u
3

-v
3

=q τότε η ταυτότητα (2) γίνεται

u-v
3

+p u-v =q,

η οποία για x=u-v θα δώσει λύση στην τριτοβάθμια εξίσωση (1). Πρέπει δηλαδή να

υπολογίσουμε τα u,v λύνοντας τις εξισώσεις

u
3

-v
3

=q,

uv= p
3

,

για p,q . Έτσι υψώνουμε την πρώτη εξίσωση στο τετράγωνο και την δεύτερη στον κύβο οπότε

έχουμε

u
6

-2 u
3

v
3

+ v
6

= q
2

,

4 u
3

v
3

= 4 p
3

27
.

Στην συνέχεια προσθέτοντας τις δύο εξισώσεις προκύπτει ότι

u
3

+ v
3 2

= u
6

+2 u
3

v
3

+ v
6

= q
2

+ 4 p
3

27
,

κρατώντας μόνο τη θετική ρίζα

u
3

+ v
3

= q
2

+ 4 p
3

27
.

Λύνοντας ταυτόχρονα τις εξισώσεις

u
3

-v
3

=q »²º u
3

+ v
3

= q
2

+ 4 p
3

27

μπορούμε να υπολογίσουμε τα u,v ως εξής

u=
3

q
2

+ q
2

4
+ p

3

27
,
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v=
3

- q
2

+ q
2

4
+ p

3

27
.

Εφόσον όμως είχαμε θέσει x=u-v παίρνουμε τον λεγόμενο τύπο του Cardano

x=
3

q
2

+ q
2

4
+ p

3

27
-

3
- q

2
+ q

2

4
+ p

3

27
.

Σύμφωνα με τον τύπο του Cardano στην περίπτωση της εξίσωσης x
3

+6x=20 , όπου p=6 και q=20

έχουμε ότι x=
3

108 +10 -
3

108 -10 .

Στη συνέχεια ο Cardano αναλύει και άλλες περιπτώσεις, όπως "ο κύβος ενός πράγματος είναι

ίσος με το ίδιο το πράγμα και έναν αριθμό". Εδώ χρησιμοποιεί την αντικατάσταση x=u+v αντί

για x=u-v ενώ η μέθοδος παραμένει ίδια (Boyer, 1997, σελ.318). Στην περίπτωση υπάρχει μία

δυσκολία, την οποία είχε παρατηρήσει ο Cardano αλλά δεν μπορούσε να την αναλύσει. Όταν

q 2
2

< p 3
3 ο τύπος του Cardano οδηγεί αναπόφευκτα σε τετραγωνική ρίζα

αρνητικού αριθμού.

Για παράδειγμα εάν εφαρμόσουμε τον τύπο στην εξίσωση x
3

=15x+4 , το αποτέλεσμα είναι

x=
3

2+ -121 +
3

2- -121 . Ο Cardano γνώριζε ότι δεν υπήρχε τετραγωνική ρίζα

αρνητικού αριθμού και ταυτόχρονα ήξερε ότι το x=4 αποτελούσε ρίζα της εξίσωσης. Δεν

μπορούσε να καταλάβει πως ο κανόνας του είχε νόημα σ' αυτήν την περίπτωση, “casus

irredusibilis" κατά τον Cardano. Είχε συναντήσει τις τετραγωνικές ρίζες των αρνητικών αριθμών

όταν έλυνε ένα πρόβλημα, όπου αναζητούσε δύο αριθμούς x και y έτσι ώστε x+y=10, xy=40.

Οι συνήθεις κανόνες της άλγεβρας οδήγησαν στις εκφράσεις 5+ -15 και 5- -15 . O

Cardano αναφέρθηκε σε αυτές τις τετραγωνικές ρίζες ως "σοφιστικές" και συμπέρανε ότι το

αποτέλεσμά του στην περίπτωση αυτή ήταν τόσο δυσδιάκριτο που ήταν άχρηστο. Είναι προς

τιμήν του, ότι, παρόλο που δεν ήταν στην θέση να καταλάβει τους φανταστικούς αριθμούς,

ασχολήθηκε με αυτό το θέμα.

Στο κεφάλαιο XVII παρουσιάζει την μέθοδο μετασχηματισμού της πλήρους τριτοβάθμιας
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εξίσωσης x
3

+a x
2

+bx+c=0 σε ανηγμένη μορφή, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα

παραδείγματα εξισώσεων, όπως x
3

+6 x
2

+12x=22 και γεωμετρική επιχειρηματολογία. Εδώ

θεωρώντας τον μετασχηματισμό x=y- a
3
απαλείφει τον δευτεροβάθμιο όρο και προκύπτει η

ανηγμένη μορφή x
3

+px=q , την οποία ήδη έχει μελετήσει.

Ο Cardano στο κεφάλαιο ΧΧΧΙΧ αναφερόμενος στον κανόνα επίλυσης των τεταρτοβάθμιων

εξισώσεων αναφέρει: "Υπάρχει και ένας άλλος κανόνας, πιο ευγενής από τον προηγούμενο.

Είναι του Ludovico Ferrari, ο οποίος μου τον έδωσε ύστερα από παράκλησή μου" (Cardano,

1968, σελ. 237). Ξεκινώντας από τη γενική τεταρτοβάθμια εξίσωση

x
4

+ ax
3

+ bx
2

+cx+d=0

εφαρμόζει τον μετασχηματισμό x=y- ³
²
για να απαλείψει τον τριτοβάθμιο όρο. Στη συνέχεια

παραθέτουμε τα βήματα επίλυσης της εξίσωσης x
4

+6 x
2

+36=60x . (Boyer, 1997, σελ. 321)

1. Προσθέτουμε τετράγωνα και αριθμούς και στα δύο μέλη της εξίσωσης για να

δημιουργήσουμε τέλειο τετράγωνο στο πρώτο μέλος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα

έχουμε x
4

+12 x
2

+36= x
2

+6
2

2. Προσθέτουμε και στα δύο μέλη της εξίσωσης όρους που περιέχουν έναν καινούριο

άγνωστο y , έτσι ώστε το πρώτο μέλος να παραμείνει ένα τέλειο τετράγωνο, όπως x
2

+6+y
2

. Συνεπώς, η εξίσωση θα γίνει:

x
2

+6+y
2

=6 x
2

+60x+ y
2

+12y+2y x
2

= 2y+6 x
2

+60x+ y
2

+12y

3. Θα πρέπει να επιλέξουμε το y , με τέτοιον τρόπο ώστε το τριώνυμο στο αριστερό μέλος

να είναι τέλειο τετράγωνο. Προφανώς, θα πρέπει να θέσουμε την διακρίνουσα ίση με το

μηδέν, που σε αυτήν την περίπτωση ισοδυναμεί με

60
2

-4 2y+6 y
2

+12y =0

4. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μια τριτοβάθμια εξίσωση ως προς y: y
3

+15 y
2

+36y=450

, την οποία επιλύουμε ως προς y σύμφωνα με τους κανόνες των τριτοβάθμιων

εξισώσεων. Έτσι θα έχουμε ότι:
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y=
3

287 1
2

+ 80449 1
4

+
3

287 1
2

- 80449 1
4

-5.

5. Αντικαθιστούμε μία τιμή του y στην εξίσωση ως προς x στο βήμα 2 και βρίσκουμε την

τετραγωνική ρίζα και των δύο μελών.

6. Από το προηγούμενο βήμα προκύπτει μία δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς x: x
2

+8=6x ,

από την επίλυση της οποίας θα προκύψει το ζητούμενο x .

4.4. Ο BOMBELLI ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ο Rafael Bombelli (1526 1573) ήταν υδραυλικός μηχανικός από την Μπολόνια. Τίποτε άλλο

δεν είναι γνωστό γύρω από την ζωή του. Το έργο του «Άλγεβρα» αποτελεί εξέχον αλγεβρικό

έργο του 16ου αιώνα, το οποίο συνέθεσε περί το 1560 αλλά δεν τυπώθηκε έως το 1572, και τότε

μόνο ένα τμήμα του. Ο Bombelli για την συγγραφή του έργου του επωφελήθηκε από

προγενέστερα έργα, τα οποία αναφέρει (Wagner, 2010, σελ. 490). Ένα εξ αυτών έχει ως

συγγραφέα τον AlKhwarizmi, το οποίο παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την ετυμολογία της

"άλγεβρας". Κατόπιν, αναφέρει την Summa του Pacioli και τα γραπτά των Cardano, Tartaglia

και Ferrari.

Ο αλγεβρικός συμβολισμός του Bombelli διατηρεί το ιταλικό πρότυπο συντομογραφιών του p

για το ÄÆ¾ και του m για το ½¶°À¾ . Χρησιμοποιεί το R.q. για να δηλώσει την τετραγωνική

ρίζα, το R.c. για να δηλώσει την κυβική ρίζα και παρόμοιες εκφράσεις για τις ρίζες ανώτερης

τάξης. Χρησιμοποιεί τα σύμβολα »²º ως παρενθέσεις για να περικλείσει μεγάλες

εκφράσεις, όπως

R.c. 2p R.q.21 . Στο δεύτερο μέρος της Άλγεβρας ο Bombelli εισάγει τα σύμβολα , , ,

.... για τις δυνάμεις του αγνώστου και όπως, ο Διόφαντος, εισάγει μέσω πινάκων κανόνες για τον

πολλαπλασιασμό των δυνάμεων: . Έτσι η έκφραση x
3

+6 x
2

-3x μπορεί να



97

γραφεί ως

.

Για τους μιγαδικούς αριθμούς, ο Bombelli εισάγει τις εκφράσεις piu di meno και meno di meno

για να δηλώσει τις μονάδες + -1 και - -1 , σε σύγχρονο συμβολισμό +i και -i , για

παράδειγμα έγραφε τον αριθμό 2+3i ως 2 pi di m 3 και τον 2-3i ως 2 m di m 3 . Για την

εκτέλεση πράξεων με τους νέους (μιγαδικούς) αριθμούς παρουσιάζει ένα σύνολο θεμελιωδών

κανόνων, οι οποίοι δεν διαφέρουν από εκείνους τους οποίους εκφράζουμε σήμερα με ανάλογους

τύπους, όπως :

 piu di meno via piu di meno fa meno , δηλαδή + -1 + -1 = +i +i =-1

 piu di meno via piu di meno fa piu , δηλαδή + -1 - -1 = +i -i =+1

 meno di meno via piu di meno fa piu, δηλαδή - -1 + -1 = -i +i =+1

 meno di meno via piu di meno fa meno, δηλαδή - -1 - -1 = -i -i =-1

Για να εξηγήσει τους κανόνες έδωσε πολυάριθμα παραδείγματα για τις αριθμητικές πράξεις των

μιγαδικών αριθμών. Έτσι για να διαιρέσει το 1000 με 2+11i , πολλαπλασιάζει και τους δύο

αριθμούς με 2-11i . Στη συνέχεια το 1000 διαιρείται με το νέο παρονομαστή,125 , δίνοντας 8 ,

το οποίο με τη σειρά του πολλαπλασιάζεται με το 2-11i για να πάρουμε το αποτέλεσμα 16-88i .

Σε αντίθεση με τον Cardano, ασχολείται με την περίπτωση που η τριτοβάθμια εξίσωση δίνει μη

πραγματικές λύσεις. Οι υπόρριζες ποσότητες των κυβικών ριζών που προκύπτουν από τον τύπο

του Cardano για την επίλυση των τριτοβάθμιων εξισώσεων διαφέρουν μόνο ως προς το

πρόσημο. Ο Bombelli πρότεινε μία πρωτότυπη μέθοδο για την εύρεση της τιμής ¿+i ¸ του
3

²±i b

. Συγκεκριμένα, ο Bombelli θέτει
3

²+i b =¿+i ¸ . Τότε a+i b = ¿3
-3¿¸+i 3 ¿2 ¸ -¸ ¸

. Επομένως a= ¿3
-3¿¸ . Από την άλλη μεριά,

3
²-i b =¿-i ¸ . Επομένως ¿2

+¸=
3

²2
+b .

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η λύση της εξίσωσης x
3

=15x+4 οδηγεί στην
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x=
3

2+ -121 +
3

2- -121 . Με απλή αντικατάσταση παρατηρούμε ότι η x=4 είναι η

μόνη θετική ρίζα της εξίσωσης. Ακολουθώντας τον Cardano, αναφέρεται στις φανταστικές ρίζες

ως "σοφιστικές". Ο Bombelli θεωρεί ότι τα ριζικά μπορεί να συνδέονται με τον ίδιο τρόπο όπως

οι υπόρριζες ποσότητες ότι, δηλαδή είναι συζυγείς φανταστικοί αριθμοί που οδηγούν στο x=4 .

Πράγματι, αρχικά θέτει
3

2+ -121 =p+ -q , (3)

το οποίο μας αποφέρει:

2+ -121 = p
3

-3pq + 3 p
2

-q -q

Η τελευταία σχέση ικανοποιείται θέτοντας

2= p
3

-3pq (4)

και

-121 = 3 p
2

-q -q (5)

Αν αυτές οι δύο συνθήκες ικανοποιούνται, έχουμε
3

2- -121 =p- -q (6)

Πολλαπλασιάζοντας την (3) με την (6) έχουμε
3

125 = p
2

+q

ή

q=5-p
2

(7)

Αντικαθιστώντας την (7) στην (4) προκύπτει η τριτοβάθμια εξίσωση ως προς p:

4 p
3

-15p=2

Μία λύση της εξίσωσης αυτής είναι η p=2 και από την (7) έχουμε q=1 .

Έτσι προκύπτει
3

2+ -121 =2+ -1

και
3

2- -121 =2- -1 ,

επομένως x=
3

2+ -121 +
3

2- -121 =2+ -1 +2- -1 =4.
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(Van de Waerden, 1985, σελ.6061)

Η πρώτη εισαγωγή των φανταστικών αριθμών από τον Bombelli είχε ως αφετηρία τη θεωρία των

τριτοβάθμιων εξισώσεων και συγκεκριμένα την περίπτωση όπου είναι εμφανής η ύπαρξη μόνο

πραγματικών λύσεων. Ενώ σήμερα στα διδακτικά βιβλία, η εισαγωγή των φανταστικών αριθμών

συνδέεται με τη θεωρία των δευτεροβάθμιων εξισώσεων.

Ο Bombelli ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος μαθηματικός που εκτίμησε και χρησιμοποίησε

δημιουργικά τις αλγεβρικές μεθόδους του Διόφαντου. Το τρίτο μέρος του έργου του

περιλαμβάνει 272 προβλήματα, εκ των οποίων τα 143 προέρχονται από τα Αριθμητικά του

Διόφαντου. Ακολουθώντας τα βήματα του Διόφαντου, ο οποίος εισήγαγε τους αρνητικούς

αριθμούς, ο Bombelli εισήγαγε τους μιγαδικούς αριθμούς και τους χρησιμοποίησε στην επίλυση

αλγεβρικών εξισώσεων.

4.5. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ VIETE ΚΑΙ ΤΟΥ STEVIN

4.5.1 FRANCOIS VIETE

Ο Francois Viete (15401603) δεν ήταν μαθηματικός εξ επαγγέλματος. Όταν ήταν νέος

σπούδασε και εργάστηκε ως δικηγόρος κι έγινε μέλος της βουλής της Βρετάνης και αργότερα

μέλος του συμβουλίου του βασιλιά Ερρίκου του IV (Boyer, 1997, σελ.340). Η συνεισφορά του

Viete στην άλγεβρα, στην αριθμητική, στην τριγωνομετρία και στη γεωμετρία ήταν μεγάλη

παρότι στα μαθηματικά αφιέρωνε μόνο τον ελεύθερο χρόνο του. Τα κύρια επιτεύγματα του Viete

βελτίωσαν τη θεωρία των εξισώσεων, ενδεικτικά αναφέρεται το έργο του το 1591 In artem

analyticam isagoge (Εισαγωγή στην αναλυτική τέχνη).

Ο Viete προσπάθησε να δημιουργήσει μία νέα επιστήμη (την οποία ονόμαζε αναλυτική τέχνη)

που θα συνδύαζε την αυστηρότητα της γεωμετρίας των αρχαίων με την λειτουργικότητα της

άλγεβρας. Η ομογενοποίηση της άλγεβρας σήμαινε την αποκόλλησή της από την αριθμητική και

την γεωμετρία. Η αναλυτική τέχνη θα ήταν τόσο ισχυρή που δεν θα άφηνε κανένα πρόβλημα

άλυτο. (Bashmakova, 2000, σελ.77)
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Μετά τον Διόφαντο το ριζικό νέο βήμα στον αλγεβρικό λογισμό, έγινε από τον Viete. Για πρώτη

φορά στην άλγεβρα γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην έννοια της παραμέτρου και στην

έννοια του αγνώστου. Στο έργο του εισήγαγε μία συστηματική σημειογραφία τόσο για την

παράμετρο όσο και για τον άγνωστο. Χρησιμοποιούσε δηλαδή, ένα φωνήεν για να παραστήσει

το μέγεθος που ήταν άγνωστο κι ένα σύμφωνο για το μέγεθος ή τον αριθμό που ήταν γνωστός.

Αν είχε υιοθετήσει και άλλα σύμβολα της εποχής του οι δευτεροβάθμιες εξισώσεις θα

μπορούσαν να γραφούν στην γενική μορφή BA
2

+CA+D=0 , όπου r είναι ο άγνωστος και B,C,D

οι παράμετροι. Όμως η αλγεβρική του δουλειά ήταν συντετμημένη και όχι συμβολική, καθώς το

μεγαλύτερο μέρος του έργου του αποτελείται από συντμήσεις και λέξεις.

Η άλγεβρα του Viete διαφέρει από την σύγχρονη άλγεβρα καθώς ο Viete έμεινε προσκολλημένος

στην ελληνική αρχή της ομογένειας. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή το γινόμενο δύο ευθυγράμμων

τμημάτων μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως εμβαδό. Έτσι, τα ευθύγραμμα τμήματα μπορούσαν να

προστεθούν μόνο με ευθύγραμμα τμήματα, τα εμβαδά με εμβαδά και οι όγκοι με όγκους. (Struik,

1982, σελ. 150)

Στα έργα του "Effectionum geometricarum canonica recensio" και "Supplementum geometiae" ο

Viete πραγματεύεται την γεωμετρική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Στο "Effectionum

geometricarum canonica recensio" αποδεικνύει ότι η λύση των δευτεροβάθμιων εξισώσεων

μπορεί να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας μόνο κύκλους και ευθείες. Για παράδειγμα για να

λυθεί η εξίσωση A
2

+AB= D
2 ή A A+B = D

2 ο Viete κατασκευάζει δύο κάθετα ευθύγραμμα

τμήματα B και D και μετά σχεδιάζει ένα ημικύκλιο με κέντρο το μέσο του B. Έτσι το Α ισούται

με τα δύο τμήματα της διαμέτρου που απέμειναν. (Van de Waerden, 1985, σελ.65)

Στο έργο του "De equationem emendatione", το οποίο εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, το 1615, ο

Viete πραγματεύεται διάφορες μεθόδους μετασχηματισμού εξισώσεων. Δηλαδή μετατρέπει τις
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δοθείσες εξισώσεις σε εξισώσεις μικρότερης τάξης. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε μερικά

παραδείγματα όπως παρουσιάζονται από τον Van de Waerden.

Παράδειγμα Έστω η δοθείσα τριτοβάθμια εξίσωση

sr-r3
=w (1)

και έστω το v να ικανοποιεί τη συνθήκη

E
3

-Z=BE (2)Αυτό σημαίνει ότι το -v αποτελεί λύση της αρχικής εξίσωσης (1), όμως ο Viete

δεν αναγνωρίζει τις αρνητικές ρίζες. Από τις σχέσεις (1) και (2) συμπεραίνει ότι

r3
+ E

3
=sQ r+v

ή

r+v Q r2
-rv+ v2

=sQ r+v .

Διαιρώντας με την ποσότητα r+v προκύπτει μία δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς r: r2
-rv+ v2

Παράδειγμα Έστω η δοθείσα τεταρτοβάθμια εξίσωση

r4
=w-sr

Εάν προσθέσουμε και στα δύο μέλη της εξίσωσης την ποσότητα r2v2
+ 1

4
v4 λαμβάνουμε

r2
+ 1

2
v2 2

=w-sr+r2v2
+ 1

4
v4

Το δεξιό μέλος γίνεται τέλειο τετράγωνο εάν το v ικανοποιεί την εξίσωση

w= 1
4
v4

= s2

4 v2

ή

v6
+4wv4

=s2
,

η οποία είναι τριτοβάθμια εξίσωση για το v2
.

Στο 7ο κεφάλαιο του έργου του προτείνει μια νέα προσέγγιση στη λύση της τριτοβάθμιας

εξίσωσης.
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Παράδειγμα Δίνεται η εξίσωση

r3
+3sr=2w (3)

Ο Viete εισάγει έναν νέο άγνωστο v μέσω της ακόλουθης εξίσωσης:

s=vQ r+v (4)

Αντικαθιστώντας την (4) στην (3) έχουμε ότι

r3
+3rvQ r+v =2w

επομένως

r+v 3
=2w+ v3

. (5)

Από την (4) λύνουμε ως προς r+v = s
v
και αντικαθιστούμε στην (5), οπότε και προκύπτει

μία δευτεροβάθμια εξίσωση για το v3 :

s3
=2wv3

+ v6
,

η οποία μπορεί να λυθεί ως προς v3 και άρα και ως προς v :

v=
3

s3
+ w2

-w.

Τώρα το r μπορεί να σχηματιστεί μέσω της σχέσης (4). Εν αντιθέσει με την μέθοδο του

Cardano, εδώ πρέπει να εξαχθεί μόνο μία κυβική ρίζα. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα είναι ίδιο με

το αποτέλεσμα που εξάγει ο Cardano, καθώς αν εισάγουμε ένα άλλον άγνωστο v'
=r+v , έχουμε

ότι

s= v'
(v'

-r)

και έτσι εξάγεται και πάλι μία δευτεροβάθμια εξίσωση για το v'
3

:

s3
= v'

6
-2wv'

3
,

από την οποία προκύπτει
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v'
=

3
s3

+ w2
+w.

Έτσι το Α προκύπτει από την διαφορά δύο κυβικών εξισώσεων, r= v'
-v , όπως και στην μέθοδο

του Cardano.

Ο Viete αναγνώριζε ορισμένες από τις σχέσεις ανάμεσα στις ρίζες και τους συντελεστές μιας

εξίσωσης αν και δεν δεχόταν αρνητικές ρίζες και συντελεστές. Για παράδειγμα, γνωρίζοντας ότι

η τριτοβάθμια εξίσωση bx-x
3

=d έχει δύο θετικές ρίζες x1 , x2 , θέλησε να ανακαλύψει τη σχέση

μεταξύ των ριζών και των συντελεστών. Έτσι βρήκε ότι b= x1
2

+ x1 x2 + x2
2 και d= x1 x2

2
+ x2 x1

2 .

Δηλαδή, ο συντελεστής του x ισούται με το άθροισμα των γινομένων ανά δύο των ριζών και ο

σταθερός όρος ισούται με τον αντίθετο του γινομένου των ριζών. Ο Viete πλησίασε πολύ το

θέμα των συμμετρικών συναρτήσεων των ριζών στη θεωρία των εξισώσεων.

Στο έργο του, Supplement to Geometry, ο Viete ξεκίνησε από τον τύπο του Cardano για τις

λύσεις της τριτοβάθμιας εξίσωσης και με τριγωνομετρικούς μετασχηματισμούς έδωσε σε αυτές

μορφή τριγωνομετρική. Η διαδικασία που ακολούθησε εφαρμόζεται και στην περίπτωση “casus

irredusibilis" κι αυτό χωρίς να είναι αναγκαία η εισαγωγή φανταστικών αριθμών. (Struik, 1982,

σελ. 150)

Πράγματι, έστω ότι δίνεται η εξίσωση

x
3

-px=q, ½¶ q
2

2
< p

3

3
.

Η εξίσωση μπορεί να γραφεί και ως:

x
3

-3 r
2

x=a r
2

. (6)

Εφόσον a r
2

2
2

< r
2 3

, δηλαδή ²<2r , θέτουμε ²=2r sinv και η εξίσωση (6) γράφεται

ως x r
3

=3 x r +2 sinv.

Θέτοντας τώρα x r =-y παίρνουμε την εξίσωση

3y-y
3

=2 sinv.

Ενόψει της γνωστής σχέσης
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3 sinÇ -4 sin
3 Ç=3 sin3Ç ,

καταλήγουμε στην εξίσωση

3 2 sinÇ - 2 sinÇ 3
=2 sin3Ç .

Από αυτή προκύπτουν y1 =2 sin v 3 , y2 =2sin v+2Á
3

, και η τρίτη ρίζα είναι αρνητική.

(Bashmakova, 2000, σελ.89)

Έτσι κάθε τριτοβάθμια εξίσωση στην περίπτωση “casus irredusibilis" έχει τρεις πραγματικές

ρίζες και μπορεί να λυθεί τριγωνομετρικά.

4.5.2 SIMON STEVIN

Ο Simon Stevin (15481620) θεωρείται ο πιο σημαντικός μαθηματικός του 16ου αιώνα για τις

Κάτω Χώρες. Η συγγραφή των έργων του γίνεται στα φλαμανδικά, καθώς θεωρεί πως είναι

εξαιρετικά εύχρηστη γλώσσα για τις θετικές επιστήμες. Διακρίθηκε τόσο ως μαθηματικός όσο

και ως μηχανικός. Το έργο του παρέμεινε άγνωστο μέχρι να μεταφραστεί στα γαλλικά και στα

λατινικά, καθώς τα φλαμανδικά δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη γλώσσα. (Φίλη, 2010, σελ.332

333)

Ο Stevin είχε εκπονήσει ένα σχέδιο για την ενοποίηση πάνω σε δεκαδική βάση του όλου

συστήματος των μετρήσεων. Θεσμοθετείται πλέον η γραφή των κλασμάτων σε δεκαδική μορφή.

Με το έργο του De Thiende (Η δεκάτη), το 1585 εντάσσει τα δεκαδικά κλάσματα ως ένα τμήμα

του συστήματός του. Το έργο αυτό αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες συνεισφορές στη

βελτίωση της τεχνικής των υπολογισμών, κι αυτό μπόρεσε να γίνει χάρη στη γενική παραδοχή

του ινδοαραβικού αριθμητικού συστήματος (Struik, 1982, σελ. 152). Ο Stevin δεν ήταν ο

εφευρέτης των δεκαδικών κλασμάτων, αλλά με αυτόν οι δεκαδικοί αριθμοί αποκτούν

μαθηματική υπόσταση, καθώς μέσα από τους αριθμούς αυτούς δημιουργείται μια γενική έννοια

του αριθμού που εφαρμόζεται στις λύσεις των αλγεβρικών προβλημάτων της εποχής.

Ο κύριος σκοπός του Stevin κατά τη συγγραφή του έργου του ήταν να εξηγήσει πλήρως το

σύστημα και να διδάξει την εύκολη εκτέλεση υπολογισμών. Έγραφε τους δεκαδικούς αριθμούς,
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χρησιμοποιώντας μόνο ακέραιους, χωρίς καθόλου κλάσματα. Η καινοτομία του συνίσταται στην

τοποθέτηση της δύναμης του δέκα που ήταν παρονομαστής, σε κύκλο επάνω ή δεξιά από το κάθε

ψηφίο. Το περικυκλωμένο μηδέν χώριζε το ακέραιο από το δεκαδικό μέρος. Έτσι, ο αριθμός 34.567

μπορούσε να γραφεί είτε ως:

είτε

απλοποιώντας την δύσχρηστη μέχρι τότε γραφή των αριθμών. Ο πολλαπλασιασμός των αριθμών

0.000378 και 0.54 αποτυπώνεται παρακάτω:

Ο Stevin ήταν ένας μαθηματικός ο οποίος είχε στραμμένη την προσοχή του προς τις πρακτικές

εφαρμογές του αντικειμένου και όχι στις πιο θεωρητικές πτυχές. Στον αλγεβρικό συμβολισμό

ακολούθησε τους σύγχρονούς του κι έγραφε μερικές λέξεις, παρόλα αυτά προτιμούσε τα

σύμβολα. Έτσι στην άλγεβρα για τον συμβολισμό των δυνάμεων χρησιμοποίησε τον συμβολισμό

θέσης για τα δεκαδικά κλάσματα. Έγραφε, αντί για Q (ή τετράγωνο), αντί για C (ή

κύβο), αντί για QQ (ή τετράγωνοτετράγωνο) και ούτω καθεξής. Παρότι δεν χρησιμοποίησε

κλασματικούς εκθέτες, δήλωσε ότι το περικυκλωμένο 1
2
σημαίνει τετραγωνική ρίζα, ενώ το

περικυκλωμένο 3
2

σημαίνει τετραγωνική ρίζα του κύβου. Ο Girard ήταν αυτός που

χρησιμοποίησε τα σύμβολα αυτά, αντί των συμβόλων È ,
3

È . (Boyer, 1997, σελ. 355356)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 17Ο ΕΩΣ TON 19Ο ΑΙΩΝΑ

5.1. RENE DESCARTES

Ο Rene Descartes (1596 1650) ήταν γόνος καλής οικογένειας και έλαβε πλήρη μόρφωση στο

κολέγιο La Fleche. Για μερικά χρόνια ταξίδεψε συμμετέχοντας με διάφορες στρατιωτικές

εκστρατείες, περνώντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του στην Ολλανδία. Ο

Descartes δεν ήταν επαγγελματίας στρατιώτης και οι σύντομες εκστρατείες του διακόπτονταν

από διαστήματα κατά τα οποία ταξίδευε μόνος του. Σε ένα ταξίδι του στο Παρίσι συνάντησε τον

Mersenne και έναν κύκλο επιστημόνων, που ασκούσαν ελεύθερα κριτική. Αυτό το ερέθισμα τον

οδήγησε να γίνει ο “πατέρας της σύγχρονης φιλοσοφίας”. Το La geometrie (1637) αποτελεί ένα

από τα σημαντικότερα έργα του. Η συμβολή του Descartes στα Μαθηματικά είναι μεγάλη καθώς

θεωρείται ο “πατέρας της αναλυτικής γεωμετρίας”. Επίσης, σε αυτόν οφείλεται κυρίως ο

σύγχρονος αλγεβρικός συμβολισμός.

Το «La geometrie» αποτελεί το πρώτο μαθηματικό κείμενο που μπορεί να διαβαστεί από έναν

σύγχρονο χωρίς να αντιμετωπίσει δυσκολίες με τον αλγεβρικό συμβολισμό. Το μόνο αρχαϊκό

σύμβολο που χρησιμοποιείται στο βιβλίο είναι το V αντί για το = . Τα αρχικά γράμματα της

αλφαβήτου χρησιμοποιήθηκαν ως παράμετροι ενώ τα τελευταία γράμματα για να παραστήσουν

τις άγνωστες μεταβλητές. Επίσης ο Descartes χρησιμοποίησε τα σύμβολα + και - . Όπως

προκύπτει από τα παραπάνω ο αλγεβρικός συμβολισμός του Descartes ανταποκρίνεται

ουσιαστικά στον δικό μας. Η βασική διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι ενώ εμείς θεωρούμε τις

παραμέτρους και τις άγνωστες μεταβλητές, αριθμούς, ο Descartes τους θεωρούσε ευθύγραμμα

τμήματα. (Boyer, 1997, σελ.375377)

Ο Descartes στο έργο του «La geometrie» ξεκινά με την έκφραση: Κάθε πρόβλημα στη
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Γεωμετρία μπορεί να αναχθεί σε τέτοιους όρους, ώστε η γνώση του μήκους συγκεκριμένων

ευθύγραμμων τμημάτων να είναι αρκετή για την κατασκευή του (Van der Waerden, 1985,

σελ.73). Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για την επίλυση των γεωμετρικών

προβλημάτων είναι η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός, η διαίρεση και η εξαγωγή

τετραγωνικής ρίζας. Δεν χρησιμοποιεί την μέθοδο των αναλογιών αλλά κάνει χρήση μιας

μονάδας μέτρησης στις πράξεις των ευθύγραμμων τμημάτων. Μπορούσε να γράψει μία

έκφραση, όπως τη a
2

b
2

-b , διότι, όπως έλεγε, “πρέπει να θεωρήσουμε την ποσότητα a
2

b
2

διαιρούμενη με τη μονάδα και την ποσότητα b πολλαπλασιασμένη δύο φορές με τη μονάδα”.

Ο Descartes στο πρώτο μέρος του έργου «La geometrie», αναφέρεται λεπτομερώς στην επίλυση

δευτεροβάθμιων εξισώσεων με κανόνα και διαβήτη. Στον Boyer αναφέρεται το ακόλουθο

παράδειγμα επίλυσης της εξίσωσης z
2

=az+ b
2 . Ο Descartes ακολουθεί την εξής διαδικασία.

Φέρνει ένα ευθύγραμμο τμήμα LM μήκους b (βλ. ακόλουθο σχήμα) και στο σημείο L φέρνει το

τμήμα NL, κάθετο στο LM, και ίσο με a/ 2 . Στην συνέχεια κατασκευάζει έναν κύκλο με κέντρο ~

και ακτίνα a/ 2 και έπειτα φέρνει την MN , η οποία τέμνει τον κύκλο στα σημεία ¡ και £ . Τότε

η z=OM είναι η ζητούμενη ευθεία.

Στο τελευταίο μέρος του έργου του αναφέρεται στην λύση των αλγεβρικών εξισώσεων. Ξεκινάει

παραθέτοντας σχεδόν το αποτέλεσμα του Girard ότι κάθε εξίσωση μπορεί να έχει τόσες ρίζες

όσες και ο αριθμός των διαστάσεων της άγνωστης ποσότητας στην εξίσωση. O Descartes τις

γράφει συνεχώς με το μηδέν δεξιά, αυτό τον διευκολύνει στην εύρεση των ακόλουθων ιδιοτήτων

των εξισώσεων:

1. Εάν a είναι μία ρίζα της εξίσωσης τότε το αριστερό μέρος της εξίσωσης διαιρείται

αλγεβρικά από την ποσότητα x-a.

Ο
Ν

L

P

M
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2. Μια εξίσωση μπορεί να έχει τόσες θετικές ρίζες όσες και οι εναλλαγές του προσήμου +

σε - και τόσες “λανθασμένες” (με άλλα λόγια αρνητικές) ρίζες όσες και ο αριθμός των

φορών δύο διαδοχικών θετικών προσήμων ή δύο διαδοχικών αρνητικών προσήμων.

3. Ο δεύτερος όρος κάθε εξίσωσης μπορεί να απαλειφθεί με αντικατάσταση.

4. Ο αριθμός των ριζών μιας εξίσωσης μπορεί να ισούται με τον βαθμό της.

(Bashmakova, 2000, σελ. 9394)

Θεωρεί την κυβική εξίσωση x
3

+ax+b=0, a,b@Q. Υποθέτοντας ότι όλες οι ρίζες της είναι

πραγματικές ο Descartes ερευνά την κατασκευή τους με κανόνα και διαβήτη. Ισχυρίζεται ότι

είναι απαραίτητο και επαρκές η παραπάνω εξίσωση να αναχθεί στο σώμα των ρητών Q. Ο

Descartes αποδεικνύει τον ισχυρισμό του ως εξής: κατόπιν της διαίρεσης του αριστερού μέλους

της εξίσωσης με το x-a παίρνουμε μία δευτεροβάθμια εξίσωση της οποίας οι ρίζες μπορούν να

κατασκευαστούν με κανόνα και διαβήτη ως αναφέραμε και παραπάνω.

5.2. ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

5.2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Το Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας συναντάται στη βιβλιογραφία με διαφορετικές

εκφράσεις, οι οποίες όμως είναι ισοδύναμες μεταξύ τους (Kleiner, 2007, σελ. 12). Οι παρακάτω

προτάσεις είναι μερικές από αυτές.

1. Κάθε πολυώνυμο βαθμού n¾1 με μιγαδικούς συντελεστές έχει τουλάχιστον μία

μιγαδική ρίζα στο σώμα των μιγαδικών αριθμών C .

2. Κάθε πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές έχει μία μιγαδική ρίζα.

3. Κάθε πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές μπορεί να γραφεί ως γινόμενο

γραμμικών πολυωνύμων με μιγαδικούς συντελεστές.

4. Κάθε πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές μπορεί να γραφεί ως γινόμενο

γραμμικών και δευτεροβάθμιων πολυωνύμων με πραγματικούς συντελεστές.
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Διατυπωμένο σε αλγεβρική γλώσσα το Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας λέει ότι το σώμα

των μιγαδικών αριθμών είναι κλειστό.

Το Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης της

θεωρίας αριθμών. Η δημοσίευση των τύπων για την επίλυση της τριτοβάθμιας και

τεταρτοβάθμιας εξίσωσης από τους Cardano και Ferrari αλλά και η διαπίστωση ότι μπορούμε να

χειριστούμε ποσότητες, οι οποίες δεν εντάσσονται στους πραγματικούς αριθμούς και να

καταλήξουμε σε αποδεκτά αποτελέσματα απετέλεσαν μια ισχυρή συνθήκη για το Θεμελιώδες

Θεώρημα της Άλγεβρας.

Η πρώτη αναφορά στο Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας γίνεται από τον Peter Roth το 1608,

ο οποίος ισχυρίζεται ότι μια εξίσωση nοστού βαθμού μπορεί το πολύ n ρίζες. Ο Rene Descartes

αναφέρει ότι κάθε εξίσωση μπορεί να έχει τόσες ρίζες όσες και ο αριθμός των διαστάσεων της

άγνωστης ποσότητας της εξίσωσης. Στη συνέχεια αναφέρεται ως εικασία από τον Albert Girard

(15951632) το 1629 στο έργο του Invention Nouvelle en l’ Algebre (A New Discovery in

Algebra), όπου αναφέρει ότι κάθε αλγεβρική εξίσωση δέχεται τόσες λύσεις όσες δείχνει και ο

βαθμός της (ο δείκτης της πιο μεγάλης ποσότητας). Ο Girard δεν δίνει κάποια απόδειξη για το

θεώρημα που διατύπωσε αλλά αναφέρει παραδείγματα εξισώσεων για τις οποίες ισχύει το

θεώρημα αυτό.

Στις αρχές του 18ου αιώνα άρχισαν να ανακύπτουν αμφιβολίες για την ορθότητα του θεωρήματος.

Ο Leibniz (16461716) το 1702 ισχυρίστηκε ότι το Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας δεν

ισχύει καθώς κάθε πραγματικό πολυώνυμο δεν μπορεί να γραφεί πάντα ως γινόμενο

πραγματικών πολυωνύμων πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Ο Leibniz για να αποδείξει τον

ισχυρισμό του έδωσε το παρακάτω παράδειγμα παραγοντοποίησης για το πολυώνυμο x
4

+ a
4 :

x
4

+ a
4

= x
2

+ a
2

-1 x
2

- a
2

-1 = x+a -1 x-a -1 x+a - -1 x-a - -1 .

Δεν γνώριζε όμως ότι

-1 = 1+ -1
2

και έτσι πίστευε ότι κανένα γινόμενο των δύο αυτών παραγόντων μπορούσε να δώσει έναν
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πραγματικό τετραγωνικό διαιρέτη του x
4

+ a
4 . (Katz, 2009, σελ. 672)

Αργότερα αρκετοί μαθηματικοί μεταξύ των οποίων ο Roger Cotes και ο De Moivre εντόπισαν το

λάθος αυτό. Η πρώτη προσπάθεια για να αποδειχθεί το Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας

έγινε το 1746 από τον d’ Alembert (17171783). Στην ουσία θέλησε να δείξει ότι το αποτέλεσμα

οποιασδήποτε αλγεβρικής πράξης των μιγαδικών αριθμών είναι με τη σειρά του ένας μιγαδικός

αριθμός.

Ο Euler (17071723) κατάφερε να αποδείξει το θεώρημα για πολυώνυμα μέχρι και 6ου βαθμού,

αλλά αποτυγχάνει να αποδείξει και την γενική περίπτωση. Σε ένα άρθρο του με τίτλο

«Recherches sur les raciness imaginaires des equations» (Investigations on the Imaginary Roots

of Equations), το οποίο γράφτηκε το 1749 και δημοσιεύτηκε το 1751, παρουσίασε την απόδειξή

του.

Αρχικά χρησιμοποιεί το Θεώρημα Ενδιάμεσης Τιμής για να δείξει ότι κάθε πολυώνυμο περιττού

βαθμού έχει μία πραγματική ρίζα και κάθε πολυώνυμο άρτιου βαθμού με αρνητικό σταθερό όρο

έχει δύο πραγματικές ρίζες. Η ιδέα του Euler για την υπόλοιπη απόδειξή του είναι να

χρησιμοποιήσει μία μέθοδο, η οποία θα ανάγει τη λύση μίας εξίσωσης βαθμού 2
k

m , m

περιττός, σε μια εξίσωση βαθμού 2
k-1

m1 , m1 περιττός. Ο Euler σημειώνει ότι αρκεί να

θεωρήσουμε μια εξίσωση Pn x =0 για n= 2
k (εάν n¹ 2

k , τότε μπορούμε να βρούμε μία

τιμή για το k έτσι ώστε 2
k-1

<n< 2
k και να πολλαπλασιάσουμε το πολυώνυμο fn (x) με x

2
k

-n ,

έτσι θα καταλήξουμε σε ένα πολυώνυμο βαθμού 2
k ). (Bashmakova, 2000, σελ. 9596)

Στη συνέχεια αποδεικνύει το θεώρημα για n=4 . Εφόσον ο όρος x
3 μπορεί πάντα να απαλειφθεί

με μία γραμμική αντικατάσταση αρκεί να θεωρήσουμε την εξίσωση

x
4

+Bx
2

+Cx+D=0.

Αρχικά γράφει το αριστερό μέλος της εξίσωσης ως γινόμενο

x
2

+ux+¼ x
2

-ux+½ .

Συγκρίνοντας τους συντελεστές προκύπτουν οι ακόλουθες εξισώσεις
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¼+½-u
2

=B, ½-¼ u=C »²º ¼½=D.

Έπειτα λόγω των σχέσεων ¼+½=B+ u
2 και ½-¼= C

u
έπεται ότι

2½= u
2

+B+ C
u
»²º 2¼= u

2
+B- C

u
.

Επειδή 4¼½=4D πολλαπλασιάζοντας τις δύο τελευταίες εξισώσεις προκύπτει

u
6

+2Bu
4

+ B
2

-4D u
2

- C
2

=0.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα για κάθε πολυώνυμο άρτιου βαθμού με αρνητικό σταθερό όρο, η

παραπάνω εξίσωση έχει τουλάχιστον δύο ρίζες, μία από τις οποίες επιλέγουμε ως τιμή του u . Εν

συνεχεία, ο Euler επιχειρεί να γενικεύσει την απόδειξη για n= 2
k , από όπου θα μπορεί να

αντλήσει το συμπέρασμα για κάθε βαθμό. Δυστυχώς, όπως διαπιστώνεται αργότερα από άλλους

μαθηματικούς, αποτυγχάνει αφού η προσπάθειά του περιέχει ελλείψεις.

Αργότερα, το 1772, ο Lagrange (17361813) στο έργο του «On the Form of Imaginary Roots of

Equations» προσπαθεί να καλύψει τα κενά της απόδειξης του Euler. Άλλοι μαθηματικοί του 18ου

αιώνα, όπως ο de Foncenex (1759) και ο Laplace (1795) προσπάθησαν να αποδείξουν το

θεώρημα απλουστεύοντας την μέθοδο του Euler, αλλά θεωρώντας την διατύπωσή του για το

ζήτημα απόλυτα θεμιτή.

Σύμφωνα με την κριτική του Carl Friedrich Gauss (17771855) o d’ Alembert, ο Euler, ο de

Foncenex και ο Lagrange έκαναν το σφάλμα να θεωρήσουν εκ των προτέρων την ύπαρξη ριζών

του πολυωνύμου και έδειχναν μόνο ότι αυτές ήταν της μορφής a+b -1 . Ο Gauss, στην

διατριβή του με τίτλο “Νέα απόδειξη του θεωρήματος ότι κάθε ρητή ακέραια αλγεβρική

συνάρτηση μιας μεταβλητής μπορεί να αναλυθεί σε πραγματικούς παράγοντες πρώτου ή

δευτέρου βαθμού” δίνει την πρώτη από τις τέσσερις αποδείξεις του για το Θεμελιώδες Θεώρημα

της Άλγεβρας χρησιμοποιώντας επιχειρήματα τοπολογικής φύσης και τονίζει τη σημασία της

απόδειξης της ύπαρξης μιας τουλάχιστον ρίζας. Το 1816 δημοσιεύει την δεύτερη και τρίτη

απόδειξη του θεωρήματος. Η δεύτερη απόδειξη είναι καθαρά αλγεβρική και οι μόνες υποθέσεις

που κάνει για το σώμα των πραγματικών αριθμών είναι:

1. Κάθε πραγματική εξίσωση περιττού βαθμού έχει μία πραγματική ρίζα
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2. Κάθε δευτεροβάθμια εξίσωση με μιγαδικούς συντελεστές έχει δύο μιγαδικές ρίζες.

Η αντιμετώπιση του θεωρήματος έχει ως εξής: Μας δίνεται το σώμα Q των ρητών αριθμών (ή το

σώμα R των πραγματικών αριθμών) και το σώμα C των μιγαδικών αριθμών. Ισχυριζόμαστε ότι

κάθε πολυώνυμο f(x) με συντελεστές στο Q (ή στο R) έχει μία ρίζα ¹ στο σώμα των μιγαδικών C

. Τοποθετώντας το ¹ στο Q παίρνουμε την απλή επέκταση Q(¹) στην οποία f x = x-¹ g(x)

.

Η τέταρτη απόδειξη από τον Gauss δόθηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής του, το 1849, με την

υπόθεση ότι το πολυώνυμο έχει μιγαδικούς συντελεστές και όχι μόνο πραγματικούς.

5.2.2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η απόδειξη που παραθέτουμε στην παράγραφο αυτή βασίζεται στα Ανώτερα Μαθηματικά.

Πρώτα όμως θα χρειαστεί να αναφέρουμε τρία λήμματα στα οποία βασίζεται η απόδειξη του

Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας.

Λήμμα 1 Εάν D είναι ένα κλειστό και συμπαγές υποσύνολο του R
2 και η f:DóR είναι συνεχής

συνάρτηση τότε η f(x,y) επιτυγχάνει μέγιστη και ελάχιστη τιμή στο D.

Λήμμα 2 Έστω f(x)@C[x] , τότε η |f(x)| παίρνει την ελάχιστη τιμή της σε κάποιο σημείο z0@C .

Απόδειξη Είναι προφανές ότι καθώς το |x|óV τότε και η συνάρτηση |f(x)|óV. Εφόσον η |f(x)|

αυξάνεται καθώς το |x| αυξάνεται συνεπάγεται ότι το μεγαλύτερο κάτω φράγμα m του |f(z)| ,

για z@C είναι επίσης το μεγαλύτερο κάτω φράγμα ενός αρκετά μεγάλου δίσκου |z|½r . Επειδή η |f(x)|

είναι μια συνεχής συνάρτηση με πραγματικές τιμές έπεται από το Λήμμα 1 ότι θα επιτυγχάνει

την ελάχιστη τιμή της στο δίσκο αυτό.

Λήμμα 3 Έστω f(x)@C[x] ένα μη σταθερό πολυώνυμο. Εάν f( x0 )¹0 , τότε το |f( x0 )| δεν είναι
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η ελάχιστη τιμή του |f(x)| .

Απόδειξη Έστω ότι το f(x) είναι ένα μη σταθερό μιγαδικό πολυώνυμο και υποθέτουμε ότι x0

είναι ένα στοιχείο για το οποίο ισχύει f( x0 )¹0 . Κάνουμε αλλαγή μεταβλητής θέτοντας x αντί

για x+ x0 , έτσι ώστε f(0)¹0 . Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε το f(x) με f
-1

(0) και προκύπτει

ότι f 0 =1 . Θα πρέπει να δείξουμε ότι το 1 δεν αποτελεί την ελάχιστη τιμή του |f(x)| .

Έστω k η μικρότερη μη μηδενική δύναμη του x στο πολυώνυμο f(x) . Τότε το f(x) θα έχει τη

μορφή

f x =1+a x
k

+ÍÂÀº ³²¹½ÀÎ>k.Έστω ² η k οστή ρίζα του - a
-1 , η οποία υπάρχει από το

θεώρημα του De Moivre. Κάνουμε αλλαγή μεταβλητής, θέτοντας x αντί για ²x . Τότε το f(x)

θα έχει τη μορφή

f x =1-x
k

+ x
k+1

g x ´º² »ÁÀºÀ ÁÀ¼ÆÏ¾Æ½À g x .

Από την τριγωνική ανισότητα, για μικρές τιμές του x έχουμε ότι

f x ½ 1-x
k

+ x
k+1

g x .

Αλλά x
k

<1 , για μικρά x , έτσι

f x ½1-x
k

+ x
k+1

g x =1-x
k
(1-x g x .

Για μικρές τιμές του x το x g x παίρνει μικρές τιμές, ώστε στη συνέχεια μπορεί να

επιλεγεί x0 τέτοιο ώστε x0 g x0 <1. Συνεπώς x0
k

1-x0 g x0 >0 και άρα

f x0 <1=|f(0)| , το οποίο ολοκληρώνει την απόδειξη.

Συνδυάζοντας τις δύο προηγούμενες αποδείξεις μπορούμε να εξάγουμε την ακόλουθη απόδειξη

για το Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας.

Απόδειξη Ας θεωρήσουμε ένα μη σταθερό μιγαδικό πολυώνυμο f(x) . Σύμφωνα με το Λήμμα 2

έχουμε ότι το |f(x)| παίρνει την ελάχιστη τιμή του για κάποιο στοιχείο x0@C. Στη συνέχεια από
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το Λήμμα 3 συνάγεται ότι f x0 =0 και ως εκ τούτου f x0 =0 , διαφορετικά δεν θα

ήταν η ελάχιστη τιμή. Συνεπώς το f(x) έχει μια μιγαδική ρίζα. (Fine, 1997, σελ.3133)

5.3. Η ΚΥΚΛΟΤΟΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Μια εξίσωση της μορφής x
n

-1=0 καλείται κυκλοτομική εξίσωση επειδή όπως προκύπτει από

τον τύπο του De Moivre

( cosa +i sina )
n

=cosa+i sinna

οι n το πλήθος ρίζες

xk = e
2Ái
n

k
= cos2Ák

n
+isin2Ák

n
, k=0,1,2,Q,n-1

βρίσκονται στις κορυφές ενός κανονικού n γώνου εγγεγραμμένου στον μοναδιαίο κύκλο.

(Bashmakova, 2000, σελ.109 και Van der Waerden, 1985, σελ.89)

O Gauss στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου του Disquisitiones Arithmeticae, το οποίο αρχικά

προκάλεσε τη μεγαλύτερη αναστάτωση, αναφέρει τη λύση της γενικής κυκλοτομικής εξίσωσης

πρώτου βαθμού. Ο Gauss γνώριζε ήδη τις λύσεις της εξίσωσης cos2Ák
n

+isin2Ák
n

´º² k=0,1,2,Q,n-1

, όμως σκοπός του ήταν να καθορίσει αυτές τις λύσεις αλγεβρικά. Ο Gauss ξεκινάει την μελέτη

του από την εξίσωση

X= x
n

-1
x-1

= x
n-1

+ x
n-2

+Q+x+1, ÍÁÀÆ n ÁÂÏÅÀÃ.

Η σκέψη του για την επίλυση της παραπάνω εξίσωσης ήταν να λύσει μία σειρά από βοηθητικές

εξισώσεις, καθεμία από τις οποίες θα ήταν βαθμού πρώτου παράγοντα του n-1 , με συντελεστές

που θα καθορίζονταν από τις προηγούμενες εξισώσεις. Για παράδειγμα για n=17 , όπου n-1=2Q2Q2Q2

έπρεπε να καθορίσει τέσσερις δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Στη συνέχεια ο Gauss επιχειρεί να

αναλύσει την εξίσωση x
n-1

+ x
n-2

+Q+x+1 σε παράγοντες με την μικρότερη δυνατή τάξη. Ο
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Gauss γνώριζε ότι οι λύσεις της εξίσωσης X μπορούσαν να εκφραστούν ως r
i
, i=1,2,Q,n-1 .

Επιπλέον είχε αποδείξει ότι υπάρχουν αριθμοί g , οι οποίοι ονομάζονται πρωταρχικές ρίζες modulo n

, τέτοιοι ώστε οι δυνάμεις 1,g,g
2Q, g

n-2
modulo n να εξαντλούν όλες τις κλάσεις υπολοίπων modulo n

. Συνεπώς οι n-1 ρίζες μπορούν να εκφραστούν ως r, r
g

, r
g

2

,Q, r
g

n-2

ή ισοδύναμα σύμφωνα με

τον συμβολισμό του Gauss 1 , g , g
2

,Q, g
n-2 . (Katz, 2009, σελ. 721)

Δύο δυνάμεις r
¼ και r

½ πολλαπλασιάζονται προσθέτοντας τους εκθέτες και ανάγοντας το

άθροισμα σε ¼+½ modulo n . Στη συνέχεια τονίζεται από τον συγγραφέα ότι κάθε ρητή

συνάρτηση των ριζών μπορεί να γραφεί ως

r+r'
r+ A

'' r
2

+Q+ A
n-1

r
n-1

.

Ο Gauss για κάθε ανάλυση σε γινόμενο n-1=eQf σχηματίζει αθροίσματα των ριζών r
¼ με f

όρους και h= g
e :

f,¼ = ¼ ,+ ¼h + ¼h
2

+Q+ ¼h
f-1

.

Τα αθροίσματα αυτά καλούνται περίοδοι και είναι ανεξάρτητα από την επιλογή του g.

Στη συνέχεια θα δούμε την μέθοδο του Gauss για n=17 . Για πρωταρχικό στοιχείο (mod17)

επιλέγει g=3 , έτσι οι δείκτες (mod16)

i=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

δημιουργούν τις δυνάμεις του 3 (mod 17 )

½= g
i
=1, 3, 9 ,10, 13, 5, 15, 11, 16, 14, 8, 7, 4, 12, 2, 6

και τις ρίζες ½ = r
½

=r,r
3

, r
9

,Q, r
6

. Οι διαιρέτες του n-1=16 είναι

e=1, 2, 4, 8, 16



116

αντιστοιχίζοντας στα

f=16, 8, 4, 2, 1 .

Υπάρχει μόνο μία περίοδος (16,1) , δηλαδή το άθροισμα όλων των ριζών και δύο περίοδοι με f=8,

(8,1)=[1]+[9]+[13]+[15]+[16]+[8]+[4]+[2]

και

(8,3)=[3]+[10]+[5]+[11]+[14]+[7]+[12]+[6].

Υπάρχουν τέσσερις περίοδοι με f=4 , (4,1) , (4,3) , (4,9) , (4,10) .

Υπάρχουν οχτώ περίοδοι με f=2 , όπως (2,1)=[1]+[16]= r+ r
-1

και υπάρχουν 16 περίοδοι με f=16 , δηλαδή οι μονές ρίζες. Επίσης ο Gauss περιλαμβάνει και

την περίοδο (f,0) , που είναι το άθροισμα των f μονάδων και επομένως ίσο με f .

O Gauss αποδεικνύει ένα γενικό θεώρημα από το οποίο προκύπτει ότι το γινόμενο

(f,¼)Q(f,½)

μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα περιόδων:

f,¼ Q f,½ = f,¼+½ + f,¼'
+½ + f,¼''

+½ +Q

Εφαρμόζοντας τώρα τον προηγούμενο τύπο στο παράδειγμα μας για n=17 έχουμε ότι το

άθροισμα (8,1) + (8,3) είναι το άθροισμα όλων των ριζών και επομένως ίσο με -1 και το

γινόμενο (8,1)Q(8,3) θα ισούται με -4 . Επομένως τα (8,1) και (8,3) είναι οι ρίζες της

δευτεροβάθμιας εξίσωσης

y
2

+y-4=0

Από την επίλυση της εξίσωσης προκύπτουν τα (8,1) και (8,3) . Εν συνεχεία χρησιμοποιώντας

την ίδια μέθοδο μπορούμε να υπολογίσουμε τα (4,1) και (4,9) . Το άθροισμα τους είναι (8,1)

και το γινόμενο τους -1 , επομένως είναι ρίζες της δευτεροβάθμιας εξίσωσης

x
2

- 8,1 x-1=0.

Ομοίως, τα (4,3) και (4,10) είναι ρίζες της εξίσωσης
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x
2

- 8,3 x-1=0.

Με την ίδια μέθοδο υπολογίζονται οι περίοδοι (2,¼) και τελικά οι ρίζες [½] μπορούν να βρεθούν

ως ρίζες μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης.

Στην γενική περίπτωση, θα πρέπει να παραγοντοποιήσουμε το n-1

n-1=²Þ³Þ´Q

και να λυθούν οι εξισώσεις ², ³, ´, ... βαθμού, οι οποίες έχει αποδειχθεί από τον Gauss μπορούν

να επιλυθούν με χρήση ριζικών. (Van der Waerden, 1985,σελ.9294)

5.4. ΘΕΩΡΙΑ GALOIS

Η θεωρία Galois μας δίνει έναν αλγόριθμο για την εύρεση των ριζών μιας εξίσωσης όταν αυτές

είναι δυνατό να εκφραστούν ως ριζικές. Η έμφαση στο έργο του Galois για τη θεωρία εξισώσεων

βρίσκεται κυρίως στις αλγεβρικές δομές. Παρότι η δουλειά του προηγήθηκε αυτής των βρετανών

μαθηματικών που ασχολήθηκαν με την άλγεβρα, την περίοδο 18301850, οι ιδέες του δεν

άσκησαν καμία επιρροή εωσότου δημοσιεύτηκαν το 1846 από τον Liouville στο περιοδικό του

Journal des Mathematiques και ξεκίνησε η αποτελεσματική διάδοση των σκέψεών του.

Ο Γάλλος μαθηματικός Evariste Galois (18111832) γεννήθηκε στο χωριό Bourg la Reine, έξω

από το Παρίσι. Όταν ξεκίνησε το σχολείο, στην ηλικία των δώδεκα χρόνων το ενδιαφέρον τού

κέντρισε η Γεωμετρία του Legendre. Αργότερα ασχολήθηκε με την μελέτη της άλγεβρας μέσα

από τα έργα του Lagrange και του Abel. Ο Galois επιθυμούσε να παρακολουθήσει την σχολή

Ecole Polytechnique, για τον λόγο αυτό τον Μάιο του 1829 παρουσίασε στην Ακαδημία

επιστημών του Παρισιού την πρώτη του μελέτη για την επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Μία

άλλη εργασία πάνω στις εξισώσεις πρώτου βαθμού παρουσιάστηκε 8 μέρες αργότερα. Όμως και

οι δύο χάθηκαν απροσδόκητα από τον Cauchy. Τον Φεβρουάριο του 1830, ο Galois υπέβαλε

άλλη μία εργασία στην Ακαδημία. Την εργασία αυτή παρέλαβε ο Fourier, ως γραμματέας της

σχολής, αλλά πέθανε πολύ σύντομα. Η τρίτη προσπάθεια του να παρουσιάσει την εργασία του

στην Ακαδημία κατέληξε στην επιστροφή της μελέτης από τον Poisson, ο οποίος ζητούσε
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αποδείξεις. Σκοτώθηκε σε μία μονομαχία το 1832. Το βράδυ πριν σκοτωθεί έγραψε ένα γράμμα

στον φίλο του Chevalier, σημειώνοντας τις ανακαλύψεις του. Το γράμμα τελειώνει με την

επιθυμία του να δημοσιεύσουν οι Jacobi και Gauss την γνώμη τους όσον αφορούσε στη σημασία

των θεωρημάτων.

Η ιδέα του Galois για την επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων με χρήση ριζικών παρουσιάζεται στην

μελέτη που έστειλε το 1831 στην Ακαδημία. Ο Galois παρατήρησε ότι η κυκλοτομική εξίσωση

πρώτου βαθμού n , του Gauss, είναι ανάγωγη έως ότου προσαρτηθεί μία ρίζα μιας από τις

βοηθητικές εξισώσεις. Ο Gauss είχε απαντήσει στο ερώτημα για την επίλυση της εξίσωσης x
n

+ an =0

συναρτήσει ρητών πράξεων και τετραγωνικών ριζών των συντελεστών. Ο Galois όμως γενίκευσε

αυτό το αποτέλεσμα διατυπώνοντας κριτήρια για την επιλυσιμότητα της εξίσωσης

f x = x
n

+ a1 x
n-1

+Q+ an-1 x+ an =0,

με δεδομένους αριθμητικούς συντελεστές a1 , a2 ,Q, an συναρτήσει ρητών πράξεων και ριζών.

Στη συνέχεια θα δούμε πώς εργάστηκε ο Galois πάνω σε αυτό το πρόβλημα. (Van der Waerden,

1985, σελ.105109.)

Ο Galois ξεκινά με μία εξίσωση f x =0 . Οι συντελεστές είναι γνωστές ποσότητες, για

παράδειγμα ρητοί ή άρρητοι αριθμοί ή απλώς γράμματα. Όλες οι ρητές συναρτήσεις των

συντελεστών καλούνται ρητές. Επίσης ρητές συναρτήσεις υπό μία γενικότερη έννοια μπορούν να

θεωρηθούν και άλλες ποσότητες όπως οι m οστές ρίζες ρητών ποσοτήτων.

Εάν ένα πολυώνυμο f(x) μπορεί να παραγοντοποιηθεί χωρίς να αφήνει το σώμα, λέγεται

ανάγωγο. Κάθε αλλαγή στη διατεταγμένη διάταξη n αντικειμένων ονομάζεται μετάθεση. Ενώ η

αλλαγή από μία διάταξη σε μία άλλη διάταξη καλείται αντικατάσταση. Έτσι ο Galois θεωρεί

ομάδες αντικαταστάσεων τις ομάδες που ικανοποιούν την συνθήκη: εάν το S και το T ανήκουν

στην ομάδα, τότε και το ST ανήκει.

Λήμμα Εάν ένα πολυώνυμο f έχει μια κοινή ρίζα με ένα ανάγωγο πολυώνυμο g ,

το f διαιρείται από το g .

Το λήμμα υπαινίσσεται ότι η επέκταση του σώματος K(V) που προέκυψε προσθέτοντας μια ρίζα V
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ενός ανάγωγου πολυωνύμου g(x) , είναι πλήρως γνωστή εφόσον τόσο το σώμα K όσο και το

πολυώνυμο g είναι γνωστά. Σύμφωνα με την σύγχρονη ορολογία μπορούμε να πούμε ότι το

σώμα K(V) είναι ισόμορφο με τον δακτύλιο κλάσης υπολοίπων { x / (g) .

Στη συνέχεια αποδεικνύει ότι εάν μια εξίσωση g(x) δεν έχει πολλαπλές ρίζες και εάν a, b, c,Q

είναι οι ρίζες της, μπορούμε να σχηματίσουμε μια συνάρτηση V των ριζών έτσι ώστε όλες οι

τιμές της V που προκύπτουν από την μετάθεση των ριζών να είναι διαφορετικές.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Galois,

V=Aa+Bb+Cc+Q (1)

με κατάλληλα επιλεγμένους ακέραιους A, B, C,Q .

Λήμμα Εάν επιλέξουμε το V όπως πριν, όλες οι ρίζες a, b, c,Q εκφράζονται σαν ρητές

συναρτήσεις του V .

Χρησιμοποιώντας σύγχρονη ορολογία μπορούμε να γράψουμε

K a,b,c,Q =K(V)

όπου K είναι σώμα. Το “πρωταρχικό στοιχείο” V είναι μία ρίζα μιας ανάγωγης εξίσωσης. Έστω

V
'
, V

''
,Q, V

(n-1) οι ρίζες της εξίσωσης.

Λήμμα Εάν a=Ç(V) είναι η ρίζα της αρχικής συνάρτησης τότε το Ç( V
'
) είναι επίσης ρίζα.

Κατόπιν ακολουθεί το κύριο θεώρημα:

Θεώρημα 1 Υπάρχει μια ομάδα μεταθέσεων των γραμμάτων a, b, c,Q τέτοια ώστε

1. Κάθε συνάρτηση των ριζών, αναλλοίωτη από τις αντικαταστάσεις της ομάδας, είναι

ρητώς γνωστή.

2. Αντιστρόφως, κάθε συνάρτηση των ριζών ρητώς γνωστή είναι αναλλοίωτη μέσα στην

ομάδα.

Για την απόδειξη του θεωρήματος ο Galois εκφράζει τις ρίζες ως ρητές συναρτήσεις του V :

ÇV, Ç1 V,Q, Çm-1 V και στην συνέχεια καταγράφει τις μεταθέσεις

ÇV, Ç1 V,Q,Çm-1 V
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ÇV', Ç1 V',Q,Çm-1 V'

Q

Ç V
(n-1)

, Ç1 V
(n-1)

,Q,Çm-1 V
(n-1)

δηλώνοντας ότι η ομάδα των μεταθέσεων ικανοποιεί τις απαιτούμενες συνθήκες.

Εν συνεχεία o Galois ερευνά πώς η ομάδα της εξίσωσης αλλάζει όταν το σώμα επεκτείνεται με

την προσθήκη μιας ρίζας ή όλων των ριζών μιας βοηθητικής εξίσωσης. Είναι ξεκάθαρο ότι μετά

την προσθήκη η ομάδα Galois θα είναι μια υποομάδα H της αρχικής ομάδας G . Εάν H είναι μια

κατάλληλη υποομάδα, το G μπορεί να αναλυθεί ως εξής:

G=H+HS+HS
'
+Q (2)

ή διαφορετικά

G=H+TH+ T
'
H+Q (3)

Σύμφωνα με τον Galois οι παραπάνω αναλύσεις δεν συμπίπτουν πάντα, όταν όμως συμβαίνει

αυτό η ανάλυση καλείται “γνήσια”. Σε σύγχρονη ορολογία αυτή η περίπτωση όταν η H είναι μία

“αναλλοίωτη υποομάδα”, ή “κανονικός διαιρέτης” της G . Πιο συγκεκριμένα, εάν όλες οι ρίζες

μιας βοηθητικής εξίσωσης συναχθούν, οι δύο αναλύσεις θα ταυτιστούν.

Στη συνέχεια ο Galois προσπαθεί να βρει λύση στο βασικό ερώτημά του, δηλαδή σε ποια

περίπτωση είναι εφικτή η λύση μιας εξίσωσης με ριζικά. Θέτεται ο περιορισμός για εξαγωγή

ριζικών πρώτου βαθμού p . Έτσι κάθε φορά που εξάγεται μια p οστή ρίζα, o Galois υποθέτει τις p

οστές ρίζες της μονάδας να προστίθενται εκ των προτέρων. Έχει ήδη αποδειχθεί από τον Gauss

ότι p οστές ρίζες της μονάδας μπορούν να εκφραστούν με ριζικά βαθμού μικρότερου του p ,

συνεπώς ο περιορισμός αυτός δεν είναι απαραίτητος.

Θεωρούμε ότι η επέκταση ενός ριζικού r , το οποίο είναι ρίζα μιας εξίσωσης

x
p

-s=0, (4)

οδηγεί σε μια αναγωγή της ομάδας Galois. Επειδή οι p οστές ρίζες της μονάδας

a,a
2

,Q, a
p

=1

βρίσκονται στο σώμα, η ίδια αναγωγή πραγματοποιείται προσθέτοντας όλες τις ρίζες της
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εξίσωσης (4). Επίσης η ανάλυση (3) θα είναι γνήσια, γεγονός που σημαίνει ότι η υποομάδα H

είναι ένας κανονικός διαιρέτης. O Galois ισχυρίστηκε, χωρίς να το αποδείξει, ότι το πλήθος των

όρων της ανάλυσης (3) είναι ο πρώτος αριθμός p . Αντιστρόφως, εάν το G έχει έναν κανονικό

διαιρέτη H πρώτου εκθέτη p , η ομάδα Galois μπορεί να αναχθεί στην υποομάδα H

προσθέτοντας ένα ριζικό βαθμού p . Αυτό αποδεικνύεται παίρνοντας αρχικά μια συνάρτηση ¹

αναλλοίωτη στην υποομάδα H και σχηματίζοντας ένα “άθροισμα Lagrange”

z=¹+² ¹1 + ²2 ¹2 +Q+ ²p-1 ¹p-1

όπου το a είναι η p οστή ρίζα της μονάδας, ενώ τα ¹1 ,¹2 ,Qπροκύπτουν από το ¹ από τις

αντικαταστάσεις

S,S
2

,...,S
p-1

που παριστάνουν τις ισοδυναμίες στην ανάλυση (3).

Έπειτα ακολουθεί ότι μια εξίσωση g(x)=0 είναι επιλύσιμη με ριζικά αν και μόνο αν υπάρχει μια

ακολουθία υποομάδων

GÜH1ÜH2ÜHm =E

τέτοια ώστε κάθε Hk να είναι κανονικός διαιρέτης του προηγούμενου xk ¯ ÅÀÆ G , ενώ όλοι οι

εκθέτες είναι πρώτοι αριθμοί. Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι η ομάδα G είναι επιλύσιμη.

Ο Galois, στη συνέχεια, υποθέτοντας ότι η εξίσωση f(x)=0 είναι ανάγωγη και πρώτου βαθμού n

αποδεικνύει ότι η εξίσωση μπορεί να επιλυθεί με ριζικά αν και μόνο αν κάθε μία από τις

αντικαταστάσεις του G μετασχηματίζει το xk σε xk' μέσω του ακόλουθου γραμμικού

μετασχηματισμού του k modulo n :

k
'ºak+b modn .

Παρατηρούμε ότι για να εξασφαλίσει ένα κριτήριο για την επιλυσιμότητα των εξισώσεων με

ριζικά, ο Galois κατασκεύασε μία πολύπλοκη αλυσίδα αλληλένδετων εννοιών: από την δοσμένη

εξίσωση ήταν απαραίτητο να μεταβεί σε μία κανονική εξίσωση κατασκευάζοντας ένα

πρωταρχικό στοιχείο, να συνθέσει ακριβώς την έννοια της ομάδας μεταθέσεων, να ορίσει την

ομάδα Galois για μία εξίσωση και να εισάγει τις έννοιες της κανονικής υποομάδας και της
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επιλύσιμης ομάδας.
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ΣΥΝΟΨΗΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώνουμε την εργασία σημειώνοντας την εξέλιξη των τάσεων στη μελέτη της άλγεβρας.

Επιγραμματικά αναφέρουμε:

 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ: Εξηνταδικό θεσιακό σύστημα αρίθμησης. Οι Βαβυλώνιοι
δεν χρησιμοποιούσαν αφηρημένους αριθμούς, αλλά συγκεκριμένες ποσότητες.
Συλλογισμός παρόμοιος με τον σύγχρονο. Επίλυση συστήματος με έναν ή δύο
αγνώστους. Επίλυση δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων εξισώσεων. Αναγνώριση θετικών
ρητών αριθμών. Παρουσιάζουν τις λύσεις τους λεκτικά.

 AIΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ: Παλαιότερες ανακαλύψεις από τον Πάπυρο του Rhind
(περίπου 1650 π.Χ.). Λαϊκό και ιερατικό σύστημα γραφής. Οι πράξεις της πρόσθεσης, της
αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Τα μοναδιαία κλάσματα. Επίλυση
αλγεβρικών προβλημάτων ισοδύναμων με γραμμικές εξισώσεις ενός αγνώστου. Επίλυση
δευτεροβάθμιων εξισώσεων με την μέθοδο της δοκιμής και του λάθους.

 Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Η γεωμετρική άλγεβρα αντικαθιστά την
αριθμητική άλγεβρα των Βαβυλωνίων. Αλγεβρικές έννοιες ταυτίζονται με γεωμετρικά
σχήματα – ευθύγραμμα τμήματα, ορθογώνια και παραλληλεπίπεδα. Το Βιβλίο ΙΙ του
Ευκλείδη είναι μια γεωμετρική άλγεβρα σε αντιστοιχία με την σύγχρονη συμβολική
άλγεβρα.

 ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ: Αντιπροσωπεύει το τέλος της γεωμετρικής άλγεβρας και την
εμφάνιση ενός νέου συστήματος το οποίο δεν στηρίζεται στην γεωμετρία. Στο έργο του
Αριθμητικά ασχολείται χαρακτηριστικά με την επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων
απροσδιόριστης μορφής. Δέχεται μόνο θετικές ρητές λύσεις στα προβλήματά του – οι
αρνητικές θεωρούνται «αδύνατες». Ο Διόφαντος ήταν ο πρώτος ΄Ελληνας μαθηματικός
που αναγνώρισε τα κλάσματα ως αριθμούς. Χρησιμοποιεί συστηματική συμβολική
γραφή. Επεκτείνει το πεδίο των αριθμών στο σώμα των ρητών αριθμών. Εισάγονται οι
αρνητικοί αριθμοί και διατυπώνεται ο γνωστός «κανόνας των προσήμων». Οι
ανακαλύψεις του οδήγησαν στις γνωστές «διοφαντικές εξισώσεις».

 AlKhwarizmi: ΄Εγραψε το φημισμένο έργο «Kitabaljabr waalmuqabala». Μελετά τις
γραμμικές και δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Δεν χρησιμοποιεί αλγεβρικό συμβολισμό. Δεν
δέχεται τους αρνητικούς συντελεστές. Χωρίζει σε έξι κατηγορίες, που μπορούν να
αναχθούν, τις γραμμικές και δευτεροβάθμιες εξισώσεις.

 Abu Kamil: Aποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην ανάπτυξη της άλγεβρας ανάμεσα στον
AlKhwarizmi και τον AlKaraji.Παρόλο που δεν χρησιμοποιούνται σύμβολα – καθώς ο
άγνωστος χ και οι δυνάμεις του γράφονται με λόγια – είχε αρχίσει να καταλαβαίνει τι θα
έγραφε με σύμβολα όπως xnxm = xn + m.
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 AlKaraji: Aσχολήθηκε με την άλγεβρα του AlKhwarizmi χωρίς να περιοριστεί στην
μελέτη των δευτεροβάθμιων εξισώσεων. Αποδεσμεύει την άλγεβρα από τις γεωμετρικές
πράξεις και τις αντικαθιστά με αριθμητικές τεχνικές. Εισάγει άπειρες θετικές και
αρνητικές δυνάμεις για τον άγνωστο x :

χ,χ2,χ3, … και 1, 1, 1, …

χ χ2 χ3

 Leonardo Fibonacci: Aποτελεί την πνευματική γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
΄Εργο του το Liber abaci. Ενδιαφέρον έχει το πώς αντιμετωπίζει την τριτοβάθμια
εξίσωση. Εάν η εξίσωση xn+ α1χn1+ … + αn1χ+ αn = 0, όπου αi ακέραιοι συντελεστές δεν
έχει ακέραιες ρίζες, τότε δεν έχει ούτε ρητές ρίζες.

 Nicolas Chuquet: Με την Triparty αναφέρεται στις αριθμητικές πράξεις των ρητών
αριθμών, στις ρίζες των αριθμών και στην άλγεβρα. Γενικεύει τους κανόνες του Al
Khwarizmi για εξισώσεις οποιουδήποτε βαθμού, που μπορούσαν να αναχθούν σε
δευτεροβάθμια εξίσωση.

 Stiefel: Χρησιμοποιώντας τους αρνητικούς συντελεστές των εξισώσεων κατάφερε να
εκφράσει όλες τις περιπτώσεις των δευτεροβάθμιων εξισώσεων με μία μορφή x2 + bx = c,
όπου b, c θετικοί ή ετερόσημοι. Δεν αποδέχεται τις αρνητικές ρίζες και διατηρεί
αμφιβολίες για τους άρρητους αριθμούς.

 Cardano: Αναφέρεται στην επίλυση τριτοβάθμιων και τεταρτοβάθμιων εξισώσεων
αναγνωρίζοντας την συνεισφορά των Scipio Ferro, Niccolo Tartaglia και Ludovico
Ferrari. ΄Ολες οι εξισώσεις της μορφής x3 + px = q έχουν ως λύση τον γνωστό τύπο του
Cardano

 Bombelli: Σε αντίθεση με τον Cardano, ασχολείται με την περίπτωση που η τριτοβάθμια
εξίσωση δίνει μη πραγματικές λύσεις. Εισάγει τους φανταστικούς αριθμούς.

 Viete: Προσπάθησε να συνδυάσει την αυστηρότητα της γεωμετρίας των αρχαίων με την
λειτουργικότητα της άλγεβρας – ομογενοποίηση της ΄Αλγεβρας. Εισαγάγει συστηματική
σημειογραφία. Πραγματεύεται την γεωμετρική επίλυση των αλγεβρικών εξισώσεων.
Αποδεικνύει ότι η λύση των δευτεροβάθμιων εξισώσεων μπορεί να κατασκευαστεί
χρησιμοποιώντας μόνο κύκλους και ευθείες. Δεν δέχεται αρνητικές ρίζες και
συντελεστές. Δίνει τριγωνομετρικές λύσεις για την τριτοβάθμια εξίσωση.

 Rene Descartes: «Πατέρας της αναλυτικής γεωμετρίας». Ο αλγεβρικός συμβολισμός
ωριμάζει. Χρησιμοποιεί πεζά γράμματα από το τέλος του αλφαβήτου για να παριστάνει
τους αγνώστους. Χρησιμοποιεί μικρά γράμματα από την αρχή της αλφαβήτου για να
παριστάνει τις παραμέτρους. Βασική διαφορά, οι άγνωστοι θεωρούνται ευθύγραμμα
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τμήματα και όχι αριθμοί.

 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ: Κάθε πολυώνυμο βαθμού n ≥ 1 με
μιγαδικούς συντελεστές έχει τουλάχιστον μία μιγαδική ρίζα στο σώμα των μιγαδικών
αριθμών C. Κάθε πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές έχει μία μιγαδική ρίζα. Κάθε
πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές μπορεί να γραφεί ως γινόμενο γραμμικών
πολυωνύμων με μιγαδικούς συντελεστές. Κάθε πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές
μπορεί να γραφεί ως γινόμενο γραμμικών και δευτεροβάθμιων πολυωνύμων με
πραγματικούς συντελεστές.

 ΘΕΩΡΙΑ GALOIS: Αλγόριθμος για την εύρεση των ριζών μιας εξίσωσης όταν αυτές
είναι δυνατό να εκφραστούν ως ριζικά. Η κυκλοτομική εξίσωση πρώτου βαθμού n, του
Gauss, είναι ανάγωγη εωσότου προσαρτηθεί ρίζα μιας από τις βοηθητικές εξισώσεις.

Για να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν οι ως άνω τάσεις χρειάστηκε πολύς χρόνος αφαιρετικής

σκέψης και προφανώς αγάπη και πάθος για τα μαθηματικά.
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