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LICZBA Π, CZYLI LICZBA PI, TO STAŁA MATEMATYCZNA,
KTÓRA MA ZASTOSOWANIE W WIELU DZIAŁANIACH
ZARÓWNO W MATEMATYCE, JAK I FIZYCE. DEFINIOWANA
JEST JAKO STOSUNEK OBWODU KOŁA DO DŁUGOŚCI
ŚREDNICY. W PRZYBLIŻENIU RÓWNA JEST 3,14.

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 644622 948954 930381 964428.

LICZBA PI JEST LICZBĄ NIEWYMIERNĄ, OKREŚLAJĄCĄ STOSUNEK
DŁUGOŚCI OKRĘGU DO DŁUGOŚCI JEGO ŚREDNICY. SYMBOL Π ZOSTAŁ
PIERWSZY RAZ UŻYTY W 1706 ROKU PRZEZ MATEMATYKA ANGIELSKIEGO
WILIAMA JONESA. W POWSZECHNE UŻYCIE WSZEDŁ DOPIERO W
POŁOWIE XVIII WIEKU PO WYDANIU ANALIZY L. EULERA.
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GDZIE WYSTĘPUJE PI?
Znajdujemy ją, we wzorach na obwód koła (2*pi*r), pole koła (pi*r^2), a także pola i objętości tzw. brył
obrotowych, czyli kuli, walca i stożka.
Ale pi króluje nie tylko w geometrii - występuje także w analizie matematycznej, teorii liczb i rachunku
prawdopodobieństwa. Pojawia się we wzorach demograficznych, równaniach teorii grawitacji Einsteina, ba,
nawet w słynnej zasadzie nieoznaczoności kwantowej Heisenberga.

Historia przybliżeń pi
Babilończycy (ok. 2000 r. p.n.e.): π≈3

Chiński matematyk Chang Hing (I w. n. e.): 14245≈3,15

Egipcjanie (ok. 2000 r. p.n.e.): π≈(169)2≈3,16

Archimedes (III w. p.n.e.): π≈227≈3,14
Klaudiusz Ptolomeusz (II w. n.e.): π≈3+860+3360≈3,14
hinduski matematyk Ariabhata (V w. n.e.): π≈6283220000=3,14
hinduski matematyk Brahmagupta (VII w. n.e.): π≈10−−√≈3,16

hinduski matematyk Bhasakara (VII w. n.e.): π≈754240=3,14

włoski matematyk Leonardo Fibonacci (XIII w.): π≈864275≈3,14
holenderski matematyk Piotr Metius (XVI w.): π≈355113≈3,14

ISTNIEJE WIELE MNEMOTECHNICZNYCH SPOSOBÓW ZAPAMIĘTANIA
KOLEJNYCH CYFR LICZBY Π.
Różne wierszyki, piosenki, i zdania powstają w wielu językach
świata. Po polsku mamy np.

Kto w mózg i głowę natłoczyć by chciał cyfer moc,
Ażeby liczenie ludolfiny trudnej spamiętać móc,
To nam zastąpić musi słówka te litery suma,
Tak one trwalej się do pamięci wszystkie wsuną.
Ilości liter w poszczególnych słowach (Kto = 3, w = 1, mózg = 4 etc.) dają kolejne cyfry
liczby π.

14 MARCAświęto liczby π
Dzień ten, łączy się również z datą urodzenia Alberta Einsteina,
dlatego też jest obchodzony w wielu szkołach i na uczelniach.
Pierwszy raz „Dzień Liczby Pi” zorganizowano w roku 1988 w muzeum
nauki Exploratorium w San Francisco.
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.

LICZBA PI A BIBLIA
Wzmianka o liczbie Pi pojawia się nawet w Biblii
We fragmencie Pierwszej Księgi Królewskiej mówi się, że kadź odlewna ma obwód
trzydziestu łokci oraz średnicę 10 łokci. Jeśli podzielimy te liczby, otrzymamy wartość liczby
Pi równą 3 – a dziś nawet najmłodsi wiedzą, że liczba Pi nie jest wymierna.

CIEKAWOSTKI I REKORDY Z LICZBĄ PI
W piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3,1416, czyli przybliżenie pi
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku! Dziś nie można stwierdzić czy był to zadziwiający przypadek,
czy wynik geniuszu nieznanych nam z imienia uczonych.

Pewien Japończyk wyrecytował w 2005 roku bezbłędnie 83431 cyfr liczby
π, co zostało sprawdzone i potwierdzone, a jego wynik znalazł się w
rekordach Guinnessa.
Najdłuższy w Polsce tak zwany „żywy łańcuch rozwinięcia liczby Pi”, został pobity w Warszawie, dokładnie
na bulwarach nad Wisłą. Utworzyło go 627osób, które trzymały w dłoniach karteczki z kolejnymi cyframi.
Tym sposobem udało się utworzyć pomiędzy dwoma mostami „żywy łańcuch”.
Aktorka, a prywatnie doktor matematyki Danica McKellar,
zaśpiewała fragment liczby π do melodii z Dziadka do orzechów
Czajkowskiego, w ramach swojego programu popularyzacji
matematyki wśród dziewczynek.

CIEKAWOSTEK CIĄG DALSZY…
Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o
wartości liczby π. Wierzą, że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz komunikat.

W XIX wieku, William Shanks obliczył ręcznie pierwsze 707 cyfr po przecinku,
jednak pomylił się po 527 miejscu.
W życiu codziennym liczba Pi przydaje się jako wartość, która ułatwia wiele obliczeń.
Znajomość już dwóch cyfr po przecinku wystarczy, aby obliczyć przybliżoną liczbę sekund w
ciągu roku: Pi x 107, natomiast średni stosunek długości doliny rzeki do długości rzeki jest
równy Pi.
Liczba Pi znalazła także szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach fizyki, od mechaniki kwantowej po ruch
harmoniczny. Zawarta jest także we wzorach ogólnej teorii względności.

Liczba Pi miała także swój udział w książkach i filmach. W powieści Carla Sagana, fragment tej
liczby, stanowi klucz do całkowitego zrozumienia sensu istnienia wszechświata, natomiast w filmie
„Pi” Darrena Aronofskyego, rozszyfrowanie kodu umożliwi uzyskanie władzy nad światem.

Π NIE PRZESTAJE FASCYNOWAĆ, I WCIĄŻ DAJE DO
MYŚLENIA – JAK TO MOŻLIWE, ŻE LICZBA,
OZNACZAJĄCA COŚ TAK PROSTEGO JAK STOSUNEK
DŁUGOŚCI OBWODU KOŁA DO DŁUGOŚCI JEGO
ŚREDNICY MOŻE BYĆ TAK SKOMPLIKOWANA.
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