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Liczba π, czyli liczba pi, zwana także ludolfiną to stała matematyczna, która ma
zastosowanie w wielu działaniach zarówno w matematyce, jak i fizyce. Definiowana
jest jako stosunek obwodu koła do długości średnicy. Znajduje się ona również w
geometrii euklidesowej we wzorze na objętość kuli i pole koła. We współczesnej
analizie matematycznej, istnieje wiele metod na wyliczenie jej przybliżenia z
dowolną dokładnością.

Pierwsze źródła pisane, które wskazują na świadome stosowanie liczby π, pochodzą
ze starożytnego Babilonu. Na jednej z kamiennych tablic, której powstanie datuje się
na lata 1900–1680 przed Chrystusem, podano obwód koła o średnicy 1, który
przybliżono liczbą 3,125.

Czym jest π?
•π to stosunek obwodu koła do jego średnicy.
•π to pole powierzchni koła o promieniu 1.
•π to połowa obwodu koła o promieniu 1.
•π to 1/4 pola powierzchni sfery o promieniu 1.
•π to 3/4 objętości kuli o promieniu 1.
•… i wiele innych …

Sfera (z gr. σφαῖρα sphaîra „kula, piłka”) – zbiór wszystkich punktów (miejsce geometryczne) w przestrzeni
metrycznej oddalonych o ustaloną odległość od wybranego punktu. Ustalona odległość nazywa
się promieniem sfery, wybrany punkt nazywa się środkiem sfery. Tak zdefiniowany zbiór jest brzegiem kuli.

Liczba π z dokładnością do 204 miejsc po przecinku wynosi:

3, 141592 653589 793238 462643 383279 502884
197169 399375 105820 974944 592307 816406

286208 998628 034825 342117 067982 148086
513282 306647 093844 609550 582231 725359

408128 481117 450284 102701 938521 105559

William Jones

Archimedes

Ludolph van Ceulen

Symbol π został wprowadzony przez walijskiego matematyka Williama
Jonesa w roku 1706, w monografii „Synopsis palmariorum mathesos”.
Symbol ten jest pierwszą literą greckiego słowa περίμετρον – perimetron,
co oznacza obwód. Rozpowszechniony został przez Leonharda Eulera.
Liczba ta, znana jest również jako stała Archimedesa lub ludolfina –
nazwana na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył z dokładnością do
35 miejsc po przecinku przybliżone wartości liczby.

Liczba π jest stałą matematyczną wyrażającą stosunek długości obwodu
koła do jego średnicy. Najstarsze próby oszacowania wartości
liczby pochodzą z Babilonu. Na tablicy datowanej na lata 1900-1700 p.n.e.
pojawia się przybliżona wartość liczby π = 3,125. Na nieco późniejszym
papirusie Ahmesa, zwanym również papirusem Rhinda (ok. 1650 r. p.n.e.),
zatytuowanym „Wprowadzenie do wiedzy o wszystkich istniejących
rzeczach”, znajduje się następujący „przepis” na obliczenie π : „Odrzuć od
średnicy jej część dziewiątą i zbuduj kwadrat o boku równym pozostałej
części, będzie on równoważny z kołem”.

Na tej podstawie można stwierdzić, że starożytni
Egipcjanie przyjmowali wartość liczby π = 3,1605. Na
ciekawy fakt zwrócili uwagę badacze piramidy
Cheopsa. Stwierdzili oni, że iloraz otrzymany z
podziału sumy dwóch boków podstawy piramidy
przez jej wysokość jest równy 3,1416, co jest
zadziwiająco dokładnym przybliżeniem liczby π .
Trudno jednak z całą pewnością stwierdzić, czy jest
to tylko przypadek, czy też efekt świadomych
obliczeń ówczesnych uczonych wykorzystujących
znajomość wartości liczby π. Szacunkowe
przybliżenie liczby π można również znaleźć w
biblijnej Drugiej Księdze Kronik: „Następnie
sporządził odlew okrągłego „morza” o średnicy
dziesięciu łokci, wysokości pięciu łokci i o obwodzie
trzydziestu łokci” (2 Krn 4,2). Na tej podstawie
można oszacować liczbę π = 3

Najważniejsze oszacowania liczby π

Babilończycy (ok. 2000 r. p.n.e.)
Egipcjanie (ok. 2000 r. p.n.e.)

François Viete (XVI w.)
matematyk francuski

Archimedes (III w. p.n.e.)
matematyk i fizyk grecki

Klaudiusz Ptolomeusz (II w. n.e.)
matematyk grecki

Alchwarizmi (rok 830)
uczony arabski

John Wallis (rok 1656)
matematyk i teolog angielski

Leonhard Euler
matematyk, fizyk i astronom szwajcarski

Bhâskara (XII w.)
słynny matematyk hinduski

Gotfried Wilhelm Leibniz (rok 1673)
Leonardo z Pizy
(ok. 1170-1240)

Piotr Metius (rok 1585)
matematyk i astronom holenderski

matematyki i filozof niemiecki
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Ciekawostki o Liczbie Pi
1. To wie prawie każdy, ale wypada o tym wspomnieć - w
przybliżeniu π wynosi 3,14.
2. Liczba Pi należy do najbardziej rozpoznawalnych
stałych matematycznych na świecie.
3. Fascynuje matematyków z całego świata. Liczba Pi
jest niewymierna - przedstawienie jej jako iloraz dwóch
liczb całkowitych jest niemożliwe - oraz przestępna.
4. Symbol liczby Pi - π - został wprowadzony przez
walijskiego matematyka William Jones. Uczony użył go
po raz pierwszy w swojej książce z 1706 roku.
5. Niektórzy nazywają ją także stałą Archimedesa.
Uczony już w starożytności podjął próbę oszacowania jej
wartości.
6. Pierwsze zero pojawia się dopiero w 32 miejscu po
przecinku.
7. Do wykonywania większości obliczeń wystarczy
znajomość liczby Pi do 2 miejsca po przecinku.
8. Za patrona Liczby Pi uznaje się Alberta Einsteina,
który urodził się właśnie 14 marca.
9. Istnieje 2/3 prawdopodobieństwa, że wśród
rozwinięcia liczby Pi znajdziesz datę swoich urodzin w
formacie DDMMYYYY.

14 marca to nieformalne święto liczby π. Dzień ten, łączy się
również z datą urodzenia Alberta Einsteina, dlatego też jest
obchodzony w wielu szkołach i na uczelniach.
W anglosaskich krajach istnieje nawet tradycja
przygotowywania tego dnia „Pi pie”, czyli ciasta Pi.
Przygotowywane są wtedy spotkania, na których prowadzi się
dyskusję na temat tej magicznej liczby.
Pierwszy raz „Dzień Liczby Pi” zorganizowano w roku 1988 w
muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. Inicjatorem
wydarzenia był Larry Shaw. W roku 2009 Izba Reprezentantów
w Stanach Zjednoczonych przegłosowała uchwałę, która już
oficjalnie wprowadziło nowe święto, czyli „Dzień liczby Pi”.
Obchody tego dnia mają na celu popularyzację matematyki jako
naukowej dziedziny. Również w Polsce z roku na rok „Dzień
liczby Pi” staje się coraz bardziej popularny.

Na stronie www.mypiday.com można sprawdzić w którym miejscu nieskończonego szeregu pi znajduje się
data Twoich urodzin!

Wiersz na Dzień Pi
(z tomu "Wielka liczba"):
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.

I na koniec
ciekawostka
dla

miłośników
pizzy ☺

