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Τι είναι αριθμητική?

Τι είναι Άλγεβρα?

Είναι Άλγεβρα η «Γεωμετρική Άλγεβρα»?

Έκανε ο Διόφαντος Άλγεβρα?

Ασχολήθηκαν με Άλγεβρα οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι?
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Πολυωνυμικές εξισώσεις και Βαβυλωνία

Να βρεθεί το μήκος και το πλάτος έτσι
ώστε η περίμετρος να είναι 13 και το
εμβαδόν 7 ½ :

Διαδικασία: 

βρες το μισό του 13: 6 ½
βρες το μισό του 6 ½ : 3 ¼
βρες (3 ¼ ) (3 ¼ ): 10  9/16 
αφαίρεσε 7 ½: 3  1/16
πάρε τη (τετραγωνική )ρίζα: 1 ¾
μήκος: 3 ¼ +1 ¾ =5
πλάτος: 3 ¼-1 ¾ =1 ½

19ος -17ος π.Χ.
YBC 4663
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Αν x,y είναι το μήκος και το πλάτος τότε θέλουμε να λύσουμε τις
εξισώσεις:        x+y=6 ½ xy= 7 ½

Οδηγίες:
το μισό του 6 ½ : 3 ¼
(3 ¼ ) (3 ¼ ): 10  9/16 
μείον ½: 3  1/16
(τετραγωνική )ρίζα: 1 ¾
μήκος: 3 ¼ +1 ¾ =5
πλάτος: 3 ¼-1 ¾ =1 ½
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Διαβάζοντας πιο προσεκτικά την πλάκα…

Παρατήρηση: Για να βρούμε το x αρκεί να προσθέσουμε στο b/2 το (x-y)/2 ενώ
αν στο b προσθέσουμε (x-y)/2 βρίσκουμε b/2

για το πρόβλημα x+y=b, xy=c 
φαίνεται ότι είχαν κατά νου κάποιο
τέτοιο σχήμα
όταν το μήκος x είναι μεγαλύτερο
του πλάτους y (δηλ. x > b/2 )

Το τετραγωνάκι με πλευρά (x-y)/2 είναι αυτό που απομένει αν από
το τετράγωνο με πλευρά b/2 αφαιρέσουμε τη ποσότητα xy, 
δηλαδή το c. Άρα
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Το πρόβλημα με τη περίμετρο και εμβαδό αντιστοιχεί στην εύρεση λύσης
μίας δευτεροβάθμιας εξίσωσης της μορφής

Σε άλλη πλάκα υπάρχει παράδειγμα εύρεσης λύσης της εξίσωσης
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ΑΒ=α

Λύση: x=ΑF
όπου
ΑΕ είναι ίσο ½ AΒ και
ΕF=EB. 
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Διόφαντος ~τρίτος αιώνας μ.Χ.

http://biographies.nea-acropoli.gr/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2Jpb2dyYXBoaWVzLm5lYS1hY3JvcG9saS5nci9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNjotMjAwLTI4NC0mY2F0aWQ9NjptYXRoaW1hdGlrYSZJdGVtaWQ9MTc=
http://biographies.nea-acropoli.gr/index.php?view=article&catid=6%3Amathimatika&id=26%3A-200-284-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=2
http://biographies.nea-acropoli.gr/index.php?view=article&catid=6%3Amathimatika&id=26%3A-200-284-&format=pdf&option=com_content&Itemid=2
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συγκεκομμένο στάδιο της Άλγεβρας: 
Ο Διόφαντος χρησιμοποιεί
συντομεύσεις για τις δυνάμεις των αριθμών αλλά δεν έχει
ειδικά σύμβολα για τις πράξεις και για τον εκθετικό
συμβολισμό.

Διόφαντος ο Αλεξανδρινός (3ος αιώνας μ.Χ.)
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Ο Διόφαντος εξέτασε και τους 3 τύπους δευτεροβάθμιων
εξισώσεων

όπου a,b, c>0:
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Πρόβλημα Ι‐28

Να βρεθούν δύο αριθμοί έτσι ώστε το άθροισμά τους και το
άθροισμα των τετραγώνων τους να είναι δοθέντες αριθμοί:
Σήμερα: 

Ο Διόφαντος θέτει το γενικό πρόβλημα όπως παραπάνω και λύνει
το ειδικό πρόβλημα

«Να βρεθούν δύο αριθμοί με άθροισμα 20 και άθροισμα
τετραγώνων 208.»
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Λύση: Θέτω τη διαφορά των δύο αριθμών 2x. Τότε ο ένας αριθμός είναι 10+x, ενώ ο
άλλος είναι 10-x. Το άθροισμα των τετραγώνων τους είναι

200+2x2    . Επομένως 2x2 = 8 , x είναι 2 και ο ένας αριθμός είναι 12 ενώ ο άλλος
αριθμός είναι 8.

Η λύση για το x (και κατά συνέπεια για το z και y) είναι ρητή αφού
4= 208/2 - 202/4= ( 2*208 – 202 ) / 4 είναι τετράγωνο. 

Ο Διόφαντος, δίνει την εξής συνθήκη αμέσως μετά την
παράθεση του προβλήματος στη γενική μορφή και πριν
ξεκινήσει με την λύση της συγκεκριμένης περίπτωσης: 
«πρέπει δύο φορές το άθροισμα των τετραγώνων των
αριθμών μείον το τετράγωνο του αθροίσματος των
αριθμών να είναι τετράγωνο.»
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αρκεί 2b‐a2 να
είναι τετράγωνο!

σύμφωνα με τον Διόφαντο, οι
λύσεις είναι:

Στο γενικό πρόβλημα των δύο εξισώσεων

Η αντικατάσταση του z στη δεύτερη εξίσωση δίνει τη δευτεροβάθμια εξίσωση
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Γενικό πρόβλημα: Να διαιρέσεις
τετράγωνο
σε δύο τετράγωνα.

Ειδικό πρόβλημα: Να διαιρέσεις το
16 σε
δύο τετράγωνα.
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Το τελευταίο θεώρημα του Fermat

(1993, 1995)

Pierre de Fermat (1601 -1665) 
Sir Andrew John Wiles (1953--)
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Ασκήσεις

Να λύσετε τα συστήματα x+y=10, xy=4 , x+y=4, xy=5 γεωμετρικά όπως οι
Βαβυλώνιοι. 
Να βρείτε όπως ο Ευκλείδης τη λύση της εξίσωσης x2=16-4x
Να λύσετε όπως ο Διόφαντοςτο σύστημα x+y=20, xy=96.
Nα λύσετε το πρόβλημα του Διόφαντου στο οποίο μας ζητά να βρούμε δύο
αριθμούς των οποίων το άθροισμα να είναι 10 και το άθροισμα των κύβων
τους να είναι 370. ( Θεωρήστε ότι η διαφορά των δύο αριθμών είναι 2z. Ο
Διόφαντος γνώριζε το ανάπτυγμα για άθροισμα στον κύβο.)  Να γενικεύσετε, 
να δώσετε το τύπο και αναγκαία συνθήκη για να ισχύει η μέθοδος.  
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