
1 

 

1
Ο

 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 

 

 

 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

ΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ ΣΤΟ ΒΥΕΑΝΤΗΟ ΚΑΗ Ζ ΣΦΔΣΖ ΤΟΥΣ 

ΜΔ ΤΖΝ ΚΛΑΣΣΗΚΖ ΑΡΦΑΗΟΤΖΤΑ 

 

 

 

Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ηεο Α΄Λπθείνπ 

Αλησληάδνπ Εσή 

Γθηνηληέζη ίιβα 

Δθξακίδεο Γεκήηξηνο 

Ληάθνο Δπάγγεινο 

Ληφζε Αηκηιία Μαξίλα 

Μαπξάθε Ξαλζία 

Πέππα νθία 

Πέηζε Διέλε 

θιεξφο σηήξηνο 

Σδίηδη Ληνλέι 

Σξαρηψηεο Παλαγηψηεο 

Σζίγθνπ Βαζηιηθή  

Σζίγθνπ Iζηδψξα 

Φίιεο Ηζίδσξνο 

Φσκηάδνπ Άλλα 

 

ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή 

Αλησλίνπ αξξή 

Μαζεκαηηθνχ 

 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 

 



2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερώση 

ην ζρνιείν καο 

 

 

 



3 

 

 

Ευχαριςτίεσ των μαθητών και του επιβλέψαντοσ 
καθηγητή  
 

Δπραξηζηνχκε ηελ Γξ Υάιθνπ Μαξία πνπ επγελψο πξνζθέξζεθε λα καο απνζηείιεη  ηελ 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο πάλσ ζηνλ βηελλαίν ειιεληθφ θηινινγηθφ θψδηθα 65, επί ηνπ 

νπνίνπ θπξίσο ζηεξίμακε ηελ έξεπλά καο. 

Δπραξηζηνχκε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο Κν Μπαηζηνχδε σθξάηε γηα ηε ζηήξημε 

θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ παξείρε ζην έξγν καο. 

Δπραξηζηνχκε ηελ θαζεγήηξηά καο Κα Βαξαιέμε Αηθαηεξίλε γηα ηε βνήζεηα ηεο ζηε 

ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ καο  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
Ζ κέρξη ζήκεξα θνίηεζή καο ζην ζρνιείν ήηαλ ηθαλή λα καο θάλεη λα αλαθαιχπηνπκε 

εξσηεκαηηθά θαη θελά ζηε γλψζε, ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ αγλννχζακε πξηλ ιίγα ρξφληα. 

Μηα ηέηνηα έιιεηςε έξρεηαη λα θαιχςεη ε παξνχζα εξγαζία. Ζ επηζπκία καο γηα 

εκβάζπλζε ζηηο γλψζεηο ηεο ηζηνξίαο καο πνπ αθνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά νδήγεζε ζηελ 

έξεπλα θαη ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο. ηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ καο ρξφλσλ 

έρνπκε ζπλαληήζεη κηα πιεζψξα καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ηφζν απφ ηελ αξραηφηεηα φζν θαη 

απφ ηε ζχγρξνλε επνρή. Παξαδείγκαηνο ράξε: 

 Σν γλσζηφ ζε φινπο καο Ππζαγφξεην ζεψξεκα, κηα έλλνηα απφ ηελ αξραηφηεηα.  

 Σν ζεψξεκα ηνπ Θαιή 

 Σνπο καζεκαηηθνχο ζπκβνιηζκνχο θαη ηηο πξάμεηο κεηαμχ θπζηθψλ, αθεξαίσλ, 

ξεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην 19
ν
 αηψλα.  

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Αξραηφηεηαο θαη ηεο Νεψηεξεο επνρήο είλαη νινθάλεξεο θαη 

παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηνπο ζπκβνιηζκνχο. Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηνπο 

ζπκβνινζκνχο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ θαη ησλ Λαηηληθψλ αξηζκψλ ψζηε λα γίλεη πην 

εκθαλήο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηφηε θαη ησλ ζεκεξηλψλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβφισλ. 

ηα Αξραία ειιεληθά ά γηα ηνπο αξηζκνχο 1 - 9999 ρξεζηκνπνηνχληαη ηα γξάκκαηα σο 

εμήο: 

Α’      1            Η’      10            Ρ’      100            ,Α      1000 

Β’      2            Κ’      20            ’      200            ,Β      2000 

Γ’      3            Λ’      30            Σ’      300            ,Γ      3000 

Γ’      4           Μ’      40            Τ’      400           ,Γ      4000 

Δ’      5            Ν’      50            Φ’     500            ,Δ      5000 

ο’      6            Ξ’      60            Υ’      600            ,ο     6000 

Ε’      7            Ο’      70           Φ’     700             ,Ε      7000 

Ζ’      8            Π’      80           Χ’     800             ,Ζ      8000 

Θ’      9             ‘       90             ‘      900             ,Θ      9000 

Οη Λαηηληθνί αξηζκνί είλαη νη εμήο: 

I          1                              II          2 

III        3                              IV         4 

V         5                              VI         6 
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VII       7                              VIII       8 

IX        9                              X          10 

XI       11                             XIX       19 

XX      20                             XXX      30 

XL      40                             L           50 

Με ηε ζχγθξηζε ησλ παιαηφηεξσλ θαη ησξηλψλ ζπκβνιηζκψλ, πνπ επηθξαηνχλ ζηε 

καζεκαηηθή θνηλφηεηα απφ ην 1700 κ.Υ. σο ζήκεξα, παξαηεξνχκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζά ηνπο. Απφ ηελ πνξεία ηεο εμέιημήο ηνπο φκσο ιείπεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη, 

απηφ ηεο καθξαίσλεο πεξηφδνπ ηνπ Βπδαληίνπ.  

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ηελ εξκελεία ησλ απνξηψλ καο ζρεηηθά κε:  

o Σνπο καζεκαηηθνχο ζπκβνιηζκνχο θαηά ηηο πεξηφδνπο ηνπ βπδαληίνπ  

o Σηο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

o Σν γεληθφηεξν πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηηο ζεσξεηηθέο θαη 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηε Βπδαληηλή θνηλσλία 

o Σνπο επεξεαζκνχο πνπ δέρηεθαλ ηα ζχγρξνλα καζεκαηηθά απφ ην Βπδάληην  

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο καο γίλεηαη κε αλάπηπμε ηεζζάξσλ θεθαιαίσλ.ζην 1
ν
 θεθάιαην 

γίλεηαη κηα ζπλνπηηθε αλάιπζε ησλ Αξραίσλ Διιελνθψλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο πνξείαο 

ηνπο κέρξη ηνπο Διιεληζηηθνχο ρξφλνπο δειαδή ηελ Πξνβπδαληηλή, ζα ιέγακε, πεξίνδν. 

ην 2
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη καζεκαηηθνί ηεο Βπδαληηλήο πεξηφδνπ, ν ηξφπνο 

δδηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο θαη γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηνπ βηελλαίνπ ειιεληθνχ θηινινγηθνχ θψδηθα 65. Ο  βηελλαίνο ειιεληθφο θηινινγηθφο  

θψδηθαο 65 είλαη ε πήγή ζηελ νπνία βαζηζηήθακε γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ 3
νπ

 θεθαιαίνπ ηεο 

εξγαζίαο καο. Σν 3
ν
 θεθάιαην πεξηέρεη παξαδείγκαηα επίιπζεο καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην θψδηθα. Πξνζπαζήζακε λα επηιέμνπκε 

αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απφ ηελ ηεξάζηεηα ζπιινγή πνπ ππάξρεη ζε απηφλ. 

Δπηιχζακε αξρηθά ηα παξαδείγκαηα κε ηε βπδαληηλή κέζνδν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε 

ζεκεξηλή. ην 4
ν
 θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκεξάκαηα ηεο εξγαζίαο καο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηά αθνξνχλ ηφζν ην γεληθφ πιαίζην ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο βπδαληηλήο 

πεξηφδνπ φζν θαη ηα εηδηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ κειέηε ησλ παξαδεηγκάησλ. Θα 

ιέγακε πσο ην θεθάιαην απηφ είλαη ην «παξάζπξν» πνπ άλνημε ζην κπαιφ καο απφ ην 

νπνία κπνξνχκε λα δνχκε λέα εξσηεκαηηθά πνπ ειπίδνπκε λα κπνξέζνπκε λα 

δηεξεπλήζνπκε ζην κέιινλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΗΝ ΠΡΟ-ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΦΩΡΟ.  
 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, θαηά ηελ πξν-βπδαληηλή πεξίνδν αλαπηχρζεθε ζεακαηηθά ε 

καζεκαηηθή επηζηήκε. Πνιινί καζεκαηηθνί κε ηα δηάθνξα ζεσξήκαηα ηνπο, θαηάθεξαλ 

λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαγελέζηεξε επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

απηά. Μάιηζηα νη καζεκαηηθνί απηνί ήηαλ θαινί γλψζηεο ηεο ζεσξίαο, θαζψο έδηλαλ 

ιχζεηο πξσηφηππεο θαη δηαθνξεηηθέο. Μεηαμχ ησλ επηθαλέζηεξσλ ζπγθαηαιέγνληαη o 

Θαιήο, ν Ππζαγφξαο, ν Δπθιείδεο θαη άιινη. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ζηελ Τπαηία ηελ Αιεμαλδξηλή. Ο ιφγνο ηεο ηδηαίηεξεο απηήο αλαθνξάο είλαη φηη 

ην καζεκαηηθφ έξγν ηεο καζεκαηηθoχ Τπαηίαο ιεηηνχξγεζε σο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ βπδαληηλή επνρή, θαζψο απηή ήηαλ αθελφο ε ηειεπηαία 

απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο καζεκαηηθνχο, αθεηέξνπ ε πξψηε 

απφ ηνπο απφ ηνπο επφκελνπο. ηε ζπλέρεηα γίλνληαη ζχληνκεο 

αλαθνξέο ζηνπο Θαιε, Ππζεγφξα, Γηφθαλην θαη Δπθιείδε 

ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε πνξεία ηεο επηζηήκεο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ κέρξη ηελ Τπαηία ηεο νπνίαο ην έξγν ζα 

ραξαθηεξίδακε σο «γέθπξα» κεηαμχ δπν ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ.  

Ο Θαιήο ν Μηιήζηνο (624-550 π.Υ) Αζρνιήζεθε κε ηε 

αζηξνλνκία, ηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή θαη ηελ θηινζνθία. Ζ 

θπξηφηεξε πξνζθνξά ηνπ Θαιή ζηελ επηζηήκε απηή ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο απνδείμεσο, 

γεγνλφο πνπ έθεξε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηνπ «ζθέπηεζζαη» κέρξη εθείλε ηελ επνρή.  

Ο Ππζαγφξαο απνηεινχζε έλαλ κεγάιν Έιιελα καζεκαηηθφ θαη θηιφζνθν. Γελλήζεθε ην 

580 π.Υ ζηε άκν θαη πέζαλε γχξσ ζηα 490π.Υ ζην Μεηαπφληην ηεο Κάησ Ηηαιίαο. Ο 

Ππζαγφξαο κε ην ζεψξεκά ηνπ ην γλσζηφ σο Ππζαγφξεην Θεψξεκα, ην νπνίν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηε κέηξεζε ελφο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ απέδεημε πσο θάζε ηξηάδα (ρ,ς,δ) 

αξηζκψλ πνπ επαιεζεχνπλ ηε ζρέζε ρ
2
+ς

2
= δ

2
 (ππνηείλνπζα

2
 = πξψηε πιεπξά

2
 + δεχηεξε 

πιεπξά
2
), απνηεινχλ πιεπξέο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε ηνπ 

Ππζαγφξα.  
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Ο αξραίνο καζεκαηηθφο Γηφθαληνο έδσζε πξψηνο απηφο 

ηχπνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηέηνησλ ηξηάδσλ ππζαγφξεησλ 

αξηζκψλ, πνπ είλαη : ρ=κ
2
 – 4

2
 , ς=2κλ θαη δ=κ

2
+λ

2
 φπνπ κ,λ 

αθέξαηνη αξηζκνί θαη κ>λ. Μηα ηέηνηα ηξηάδα απνηεινχλ νη 

αξηζκνί 3,4,5. 

 

Δπφκελνο ζηε ζεηξά έξρεηαη ν Δπθιείδεο ν νπνίνο γελλήζεθε 

ην 325π.Υ θαη πέζαλε ην 265π.Υ. Σν πην γλσζηφ έξγν ηνπ 

είλαη ηα «ηνηρεία», πνπ απνηειείηαη απφ 13 βηβιία. Δθεί νη 

ηδηφηεηεο ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ αθεξαίσλ 

αξηζκψλ πξνθχπηνπλ απφ έλα ζχλνιν αμησκάησλ, 

εκπλένληαο ηελ αμησκαηηθή κέζνδν ησλ κνληέξλσλ 

καζεκαηηθψλ. Ζ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία ήηαλ ν πξψηνο 

θιάδνο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο πνπ δηακνξθψζεθε σο 

επηζηήκε θαη επί αηψλεο ν κφλνο.  

 

Σειεπηαία ζηε ζεηξά έξρεηαη ε Τπαηία, ε νπνία φπσο αλαθέξζεθε ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε 

γηα ηελ επνρή ηεο. Ζ Τπαηία γελλήζεθε ην 370 

θαη πέζαλε πεξίπνπ ην 415 κ.Υ. ππήξμε Διιελίδα 

λενπιαησληθή θηιφζνθνο, αζηξνλφκνο θαη 

καζεκαηηθφο. Έδεζε θαη δίδαμε ζηελ Αιεμάλδξεηα 

φπνπ θαη δνινθνλήζεθε απφ φριν θαλαηηθψλ 

ρξηζηηαλψλ. Ζ Τπαηία, ε θηιφζνθνο θαη 

καζεκαηηθφο ηεο Αιεμαλδξείαο δελ είλαη γλσζηή -

φζν ίζσο ζα έπξεπε- ζηε ρψξα καο. Ήηαλ κηα 

πξνζσπηθφηεηα νινθιεξσκέλε, γεκάηε εζηθέο 

αξεηέο ζάξξνπο, δχλακεο, δηθαηνζχλεο, 

εηιηθξίλεηαο, ζεβαζκνχ θαη αθνζίσζεο ζηα 

ηδαληθά, ηηο αμίεο θαη ηα πηζηεχσ ηεο. Απφ ηηο 

ζπάληεο γπλαηθείεο κνξθέο, πνπ ε ελαζρφιεζή ηεο 

κε ηηο θαη’ εμνρήλ γηα ηελ επνρή, αλδξηθέο 

επηζηήκεο, έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ηεο χζηεξεο 

αξραηφηεηαο. Απηή ε πξψηε Διιελίδα πνπ ζέιεζε λ’ αθνινπζήζεη ην δξφκν ηεο 

αλεμαξηεζίαο ελάληηα ζηηο πξνθαηαιήςεηο, αξλνχκελε ππνηαγή ζε έλα αλδξνθξαηνχκελν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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θαηεζηεκέλν θαη ζε έλα ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ, δέρηεθε ηελ επηέιεηα θαη ην δησγκφ. 

Μέζα ζηε ζαξξαιέα κνλαμηά θαη κε φπιν ηηο γλψζεηο ηεο, αληηζηάζεθε επηβάιινληαο ηε 

γπλαηθεία θσλή αθφκε θαη κεηά ηε δνινθνλία ηεο. Χο ηελ ηειεπηαία εκέξα, σο ηελ 

ηειεπηαία αλάζα ηεο, αληηκεηψπηζε κε ζάξξνο θη επίγλσζε αθφκε θαη ηνλ ίδην ην ζάλαηφ 

ηεο. 

Ζ Τπαηία ήηαλ θφξε ηνπ καζεκαηηθνχ θαη αζηξνλφκνπ Θέσλα, έιαβε κε ηηο θξνληίδεο 

ηνπ παηέξα ηεο ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζε θαη ηαμίδεςε ζηελ Αζήλα θαη ζηελ 

Ηηαιία. ηελ Αζήλα παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζηε λενπιαησληθή ζρνιή ηνπ 

Πινχηαξρνπ ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηεο θφξεο ηνπ Αζθιεπηγέλεηαο αιιά καζήηεπζε θαη θνληά 

ζην Πξφθιν θαη ηνλ Ηεξνθιή. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Αιεμάλδξεηα, έγηλε επηθεθαιήο ηεο 

εθεί ζρνιήο ησλ Πιαησληζηψλ (400 κ.Υ.), δίδαμε θηινζνθία θαη καζεκαηηθά θαη 

απνηέιεζε πφιν έιμεο γηα ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο. Γπζηπρψο παξφηη ε ίδηα ε 

Τπαηία ππήξμε πνιπγξαθφηαηε θαλέλα απφ ηα έξγα ηεο δελ ζψδεηαη θαη έρνπκε κφλν 

αλαθνξέο γηα απηά. Πνιινί απφ ηνπο καζεηέο ηεο αλήθαλ ζηνπο αλψηαηνπο θχθινπο ηεο 

αξηζηνθξαηίαο ηεο πφιεο θαη έγηλαλ ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ν επίζθνπνο 

Κπξήλεο πλέζηνο θαη ν έπαξρνο ηεο Αιεμαλδξείαο Οξέζηεο. Ζ ίδηα επεξεάζηεθε 

θηινζνθηθά απφ ηνπο λενπιαησληθνχο Πισηίλν θαη Ηάκβιηρν. χκθσλα κε ην ιεμηθφ 

νύδα, ε Τπαηία έγξαςε ζρφιηα ζηελ Αξηζκεηηθή ηνπ Γηνθάληε ηνπ Αιεμαλδξέσο, ζηα 

Κσληθά ηνπ Απνιιώληνπ απφ ηελ Πέξγε θαη ζηνλ αζηξνλνκηθφ θαλφλα ηνπ Πηνιεκαίνπ. 

Απηά ηα έξγα ράζεθαλ, αιιά νη ηίηινη ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηζηνιέο ηνπ καζεηή 

ηεο πλέζηνπ, ν νπνίνο ηελ ζπκβνπιεπφηαλ γηα ζέκαηα φπσο ε θαηαζθεπή ελφο 

αζηξνιάβνπ, δείρλνπλ φηη είρε αθνζησζεί ηδηαίηεξα ζηελ αζηξνλνκία θαη ζηα καζεκαηηθά 

ελψ ε χπαξμε θάπνησλ απζηεξά θηινζνθηθψλ έξγσλ ηεο είλαη άγλσζηε. Γηα ηε ζεκαζία 

ηεο ζηνλ ρψξν ηνπ πλεχκαηνο κηινχλ κε ζαπκαζκφ θαη πνιχ ζεβαζκφ νη επηζηνιέο ηνπ 

πλέζηνπ, θαζψο γλσξίδνπκε φηη ηα καζεκαηηθά έξγα ηεο Τπαηίαο είραλ κεγάιε 

δεκνηηθφηεηα κεηαμχ ησλ επφκελσλ γελεψλ ησλ καζεηψλ ηεο.  

Ζ Τπαηία ηειηθά δνινθνλήζεθε απφ κεξίδα πιήζνπο ρξηζηηαλψλ νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη 

ήηαλ ππαίηηα γηα ηε κε ζπκθηιίσζε ηνπ επάξρνπ Οξέζηε θαη ηνπ Δπηζθφπνπ 

Αιεμαλδξείαο Κχξηιινπ
 
νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζε δηέλεμε, παξφηη είρε πνιινχο 

ρξηζηηαλνχο θίινπο. Ο θαλαηηζκέλνο φρινο θέξζεθε απάλζξσπα αθφινπζψληαο κηα 

πξαθηηθή πνπ ήηαλ ζπλεζηζκέλε ηελ επνρή εθείλε ζηελ πεξηνρή θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/400
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%82
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
Γλσξίδνπκε φηη επνρέο αθκήο ησλ καζεκαηηθψλ ζην Βπδάληην ππήξμαλ ν Δ', Σ', Θ', Η', 

ΗΓ' θαη ΗΓ' αηψλαο. Οη καζεκαηηθνί ησλ πξψησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ άθκαζαλ ζηελ 

Αιεμάλδξεηα. Δπί Ηνπζηηληαλνχ φκσο, ην θέληξν βάξνπο κεηαηνπίζηεθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απηφ θπξίσο ιφγσ ηεο εθεί κεγάιεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 

2.1.Ζ ηζηνξηθή πνξεία ησλ Μαζεκαηηθώλ θαηά ηνπο Βπδαληηλνύο ρξόλνπο 

Σν 726 κ.Υ. ελψ ην Παλδηδαθηήξην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο είρε πιένλ παξαθκάζεη 

ζπλερηδφηαλ ε δηδαζθαιία ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο γεσδαηζίαο. Με ηνλ φξν γαησδεζία ζα 

κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ηε Γεσκεηξία κε ζεκαληηθή φκσο δηαθνξνπνηήζε θαζψο ε 

Γεσδεζία αζρνιέηηαη θπξίσο κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε αληίζεζε κε ηε Γεσκεηξία ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ πνπ ζεκειίσζε ηελ έλλνηα ησλ απνδείμεσλ θαη ησλ αμησκάησλ. 

Με ηνλ φξν Λνγηζηηθή ζα ζεσξνχζακε ηελ άιγεβξα ησλ Βπδαληηλψλ ρξφλσλ φπνπ θαη 

εδψ εκθαλίδνληαη θαη αλαινγία κε ηε Γεσδεζία δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ Γεσδαηζία 

εζεσξείην θιάδνο ηεο Λνγηζηηθήο. εκεησηένλ, φηη ζηελ αξραία Διιάδα ν φξνο 

"αξηζκεηηθή" ζήκαηλε ηε ζεκεξηλή "ζεσξία αξηζκψλ". ηε Λνγηζηηθή φκσο νη ηχπνη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ρσξίο απνδείμεηο θαη νη γλψζεηο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο κεραληθήο 

κεηαδίδνληαλ απφ γεληά ζε γεληά ζηα κέιε ησλ νκάδσλ ησλ νηθνδφκσλ, ησλ εκπφξσλ θαη 

ησλ βηνηερλψλ. Απηφ βέβαηα δελ ζήκαηλε θαη' αλάγθελ, φηη νη δηδάζθαινη ηεο Λνγηζηηθήο 

αγλννχζαλ ηα ζεσξήκαηα ζηα νπνία ζηεξίδνληαλ νη πξαθηηθνί θαλφλεο. Μάιηζηα 

νξηζκέλνη απφ απηνχο πξέπεη λα ήηαλ θαινί γλψζηεο ηεο ζεσξίαο, θαζψο έδηλαλ ιχζεηο 

πξσηφηππεο θαη δηαθνξεηηθέο απφ ηνχο ζπγρξφλνπο ηνπο.  

Δπηπιένλ είλαη γλσζηφ φηη νη Βπδαληηλνί έδεηρλαλ πξνζήισζε ζηα αξραηνειιεληθά 

πξφηππα. Γηαθχιαμαλ φια φζα είραλ επηηεπρζεί, ηα νπνία θαη παξέδσζαλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερηζζεί ε πξφνδνο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Οη Βπδαληηλνί φκσο δελ δηαθξίζεθαλ γηα ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζηε ζεσξία αιιά κάιινλ γηα ηελ πξαθηηθή ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Καηά ηνλ 9ν αηψλα ν Λέσλ ν καζεκαηηθφο ήηαλ απηφο πνχ επαλέθεξε ηελ παξάδνζε ηεο 

αλψηαηεο θξαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ν Παηξηάξρεο Φψηηνο ν νπνίνο ήηαλ ιάηξεο ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο παηδείαο "νδήγεζε ην Βπδάληην ζηνλ απζεληηθό ειιεληζκό", κε 

πεξηνξηζκέλε φκσο ηελ παξνπζία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. ε απηή ηελ πεξίνδν, ε 
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παηδεία θαη ε ηέρλε είραλ πιένλ ζθνπφ ηελ απφθηεζε εθείλεο ηεο λννηξνπίαο, ε νπνία ζα 

"απνκάθξπλε ηνλ πνιίηε από θάζε ηη ην αλζξώπηλν, ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζπκεηή 

ζηξνθή πξνο ην ππεξάλζξσπν". 

Αξγφηεξα (1008 κ.Υ.) εθδφζεθε κία καζεκαηηθή ηεηξαθηχο αγλψζηνπ ζπληάθηε, ε νπνία 

αλ θαη δελ ήηαλ πςεινχ επηπέδνπ καο πξνζέθεξε εληνχηνηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε θάπνηα είδε θεηκέλσλ, ηα νπνία παξαδίδνληαλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνξείαο πνχ αθνινπζείην. Μεηαμχ φζσλ παξέιαβε απφ ηελ αξραηφηεηα ην Βπδάληην, 

πεξηιακβάλνληαλ γλψζεηο ηερλνινγίαο ζηνπο ηνκείο ηεο κεραληθήο, ηεο πνιεκηθήο 

ηέρλεο, ηεο θαξκαθεπηηθήο, θαη ηεο ρεκηθήο ηερλνινγίαο. ηα αιρεκηθά θείκελα κάιηζηα 

ζψδνληαη ζπληαγέο πνχ παξαδίδνληαλ απφ γεληά ζε γεληά ζηνπο κεηαιινπξγνχο θαη ζηνπο 

ρξπζνηέρλεο, θαη νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθφιιεζε κεηάιισλ, 

ηε βαθή, ηελ παξαζθεπή θξακάησλ θαη ηνλ πνηνηηθφ ηνπο έιεγρν, ν νπνίνο γηλφηαλ απφ 

θξαηηθνχο ππαιιήινπο. απφ ηελ επνρή ησλ Παιαηνιφγσλ έρνπλ ζσζεί ε πξαγκαηεία 

"πεξί ρξπζνπνηΐαο" ηνχ Νηθνιάνπ Βιεκκχδε, θαη ε "εξκελεία ηεο επηζηήκεο ηεο 

ρξπζνρνΐαο" ελφο κνλαρνχ Κνζκά. ζν θαιά νη ρξπζνηέρλεο γλψξηδαλ φηη δελ ππήξρε 

κέζνδνο κεηαηξνπήο αγελνχο κεηάιινπ ζε ρξπζφ, άιιν ηφζν γλψξηδαλ κεζφδνπο 

επαξγχξσζεο θαη επηρξχζσζεο, κε ηηο νπνίεο έδηλαλ φςε αξγπξνχ ή ρξπζνχ ζε άιια 

κέηαιια ή ζε θξάκαηά ηνπο. Δπεηδή δε ηα θξάκαηα ησλ κεηάιισλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν 

ζηελ αξγπξνρξπζνρνΐα φζν θαη ηε λνκηζκαηνθνπία, είλαη αλαγθαία ε γλψζε ηξφπσλ 

ππνινγηζκνχ ησλ αλαινγηψλ, ππφ ηηο νπνίεο επξίζθνληαη ηα κέηαιια ζε θξάκαηα. 

Σέηνηνπ είδνπο ππνινγηζκνί θαη φζνη άιινη ζρεηίδνληαλ κε ηε ζεκεξηλή πξαθηηθή 

αξηζκεηηθή πεξηιακβάλνληαλ ζηελ θαινπκέλε "Λνγηζηηθή". 

Απφ ηελ επνρή πνχ ν Κσλζηαληίλνο ν Θ΄ (1042-1055) αλαδηνξγάλσζε ην Παλδηδαθηήξην 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηα καζεκαηηθά θαη ε αζηξνλνκία, είλαη νη επηζηήκεο πνχ 

θαιιηεξγήζεθαλ εληαηηθά. Δπί ηεο βαζηιείαο ηνχ Μαλνπήι Α΄ Κνκλελνχ (1143-1180), ην 

Βπδάληην ήηαλ πην πξνεγκέλν ζε ζρέζε κε ηε Γχζε ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ.  

Πεξί ην 1300 κ.Υ. γίλεηαη πιένλ ν δηαρσξηζκφο ησλ "εκπνξηθώλ" (πξαθηηθψλ) απφ ηα 

"αθαδεκατθά" (ηα δηδαζθφκελα ζηηο αλψηεξεο ζρνιέο) καζεκαηηθά. Μάιηζηα απφ ηνλ 14ν 

αη. ηα πξαθηηθά καζεκαηηθά φρη κφλνλ δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηε δηδαθηέα χιε ησλ 

αλσηάησλ ζρνιψλ αιιά θαηά ηελ άπνςε νξηζκέλσλ, βξίζθνληαλ ζε ζπλερή αληαγσληζκφ 

κε ηελ χιε πνχ δηδαζθφηαλ ζ' απηέο, αθνχ ηα πξαθηηθά καζεκαηηθά ελδηέθεξαλ πιήζνο 

αλζξψπσλ, θαζψο εθαξκφδνληαλ ζε πξνβιήκαηα θαζεκεξηλήο δσήο, θαη ήηαλ ρξήζηκα ζε 

πνιιά επαγγέικαηα. 



13 

 

Μνινλφηη νη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξηλ ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζεσξνχληαη 

αζήκαληεο ζε πξνζθνξά ζηα καζεκαηηθά, ε χπαξμε κεγάινπ πιήζνπο ρεηξνγξάθσλ 

δείρλεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηηο ηέζζαξεο καζεκαηηθέο επηζηήκεο (αξηζκεηηθή, 

γεσκεηξία, αζηξνλνκία, κνπζηθή), φζν θαη γηα ηε ινγηζηηθή θαη ηε γεσδαηζία, νη νπνίεο 

ήηαλ θιάδνη ησλ θαη' εμνρήλ "εκπνξηθώλ καζεκαηηθώλ" . Ζ βπδαληηλή επνρή, φζνλ 

αθνξά ηα καζεκαηηθά, ηειεηψλεη κε έξγα πξννξηζκέλα γηα πξαθηηθή ρξήζε. Απηά είλαη 

σο επί ην πιείζηνλ βηβιία αξηζκεηηθήο, δειαδή ζπιινγέο πξνβιεκάησλ πνχ 

απνηεινχληαη απφ πνηθίιεο θαη επηιεθηηθέο δεκηνπξγίεο θιεξνδνηεκέλεο απφ ηελ 

παξάδνζε πνιιψλ ρξφλσλ θαη ιαψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηξξνψλ πνχ δέρζεθαλ νη 

ζπγγξαθείο απηψλ ησλ έξγσλ απνηειεί εμαηξεηηθά επίπνλε δηαδηθαζία, ηδηαηηέξσο, φηαλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλνληαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ Κηλέδσλ, 

Πεξζψλ, Ηλδψλ, Γπηηθψλ θαη Βπδαληηλψλ. Απηέο νη ζπιινγέο πεξηιακβάλνπλ εθηφο ησλ 

άιισλ θαη ζηνηρεία πνιχηηκα γηα ηελ εμέιημε ηνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο γιψζζαο, δηφηη 

αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο εθείλεο 

(κεηαηξνπέο λνκηζκάησλ, πξνβιήκαηα θιεξνλνκηψλ, θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θ.ά.). 

2.2. Πεξίνδνη ζεηηθώλ επηζηεκώλ ζην Βπδάληην 

Ζ πνξεία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζην Βπδάληην ζα κπνξνχζε λα δηαρσξηζηέη ζε ηέζζεξηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο φπσο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

1
ε
 πεξίνδνο (απφ ηνλ 4

ν
 έσο ηνλ 6

ν
  αηψλα): 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή παξνπζηάδεηαη, κε επίθεληξν ηελ Αζήλα θαη ηελ Αιεμάλδξεηα, 

κηα αλαδσνγφλεζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο. Οη εθπξφζσπνη ηεο πεξηφδνπ, νη 

κε ρξηζηηαλνί νπαδνί ηεο Νενπιαησληθήο ρνιήο, Πνξθχξηνο, Ηάκβιηρνο, εηξήλνο, 

Πξφθινο, Δπηφθηνο, Θέσλ, Τπαηία θ.α., θαηακαξηπξνχλ κε ηα έξγα ηνπο ηελ έληνλε 

θαιιηέξγεηα ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο αζηξνλνκίαο πνπ ζεκεηψλεηαη ζηνπο αηψλεο 

απηνχο. 

2
ε
 πεξίνδνο (απφ ηνλ 6

ν
 έσο θαη ηνλ 8

ν
 αηψλα): 

Μηα κηθξή αλαιακπή δηαδέρεηαη ηελ πλεπκαηηθή έμαξζε ηεο 1
εο 
πεξηφδνπ. Ο 6

νο
 αηψλαο 

έρεη λα επηδείμεη κέηξηνπο ζεηηθνχο επηζηήκνλεο, φπσο ηνλ πλέζην ηνλ Αιρεκηζηή, ηνλ 

Λεφληην θ.α. ηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα ε επηζηεκνληθή θίλεζε αληηπξνζσπεχεηαη, φζνλ 

αθνξά ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, απφ ηνλ ηέθαλν ηνλ Αιεμαλδξέα, ηνλ ηέθαλν ηνλ 

Αζελαίν, ηνλ Θενθχιαθην ηκνθάηην θ.α. Γεληθά, θαηά ηνλ 7
ν
 θαη 8

ν
 αηψλα παξαηεξείηαη 

κηα δηαθνπή ηεο πλεπκαηηθήο δσήο φζνλ αθνξά ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο, ελψ παξάιιεια 
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παξνπζηάδεηαη πξφνδνο ζε άιινπο ηνκείο φπσο δηνηθεηηθά έξγα, λνκνζεηηθφ έξγν, 

αλέγεξζε κεγαιφπξεπσλ λαψλ θ.η.ι. 

 3
ε
 πεξίνδνο (απφ ηνλ 9

ν
 έσο θαη ηνλ 12

ν
 αηψλα) 

Σελ πλεπκαηηθή ζηαζηκφηεηα ησλ αξρψλ ηνπ 9
νπ

 αηψλα έξρεηαη λα δηαδερζεί κηα αμηφινγε 

αλάπηπμε ησλ γξακκάησλ πνπ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ Αξέζα, ηνπ Κσλζηαληίλνπ ηνπ Ε΄ 

ηνπ Πνξθπξνγέλλεηνπ, ηνπ Λένληνο ηνπ Μαζεκαηηθνχ, ηνπ Μηραήι ηνπ Δθεζίνπ, ηνπ 

ηκεψλ εζ θαη ηνπ Μηραήι Φειινχ. 

4
ε
 πεξίνδνο (απφ ηνλ 13

ν
 έσο θαη ηνλ 15

ν
 αηψλα) 

Ζ πεξίνδνο απηή έρεη λα παξνπζηάζεη κηα εμαηξεηηθή άλζηζε σλ καζεκαηηθψλ, ηεο 

αζηξνλνκίαο, ηεο γεσπνλίαο θαη ηεο βνηαληθήο. Άμηνη εθπξφζσπνί ηεο ήηαλ ν Ηζαάθ 

Αξγπξφο, ν Μαλνπήι Βξπέλληνο, ν Νηθεθφξνο Γξεγνξάο, ν Μάμηκνο Πιαλνχδεο, ν 

Γξεγφξηνο Υηνληάδεο θ.α. 

2.3.Οη ζπνπδαηόηεξνη Βπδαληηλνί καζεκαηηθνί  

Ο Αλζέκηνο ν Σξαιιηαλόο (πεξ. 474 – πξηλ ην 558) ήηαλ Έιιελαο κεραληθφο 

καζεκαηηθφο θαη αξρηηέθηνλαο, θαζεγεηήο ηεο Γεσκεηξίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Γελλήζεθε ζηελ πφιε Σξάιιεηο ηεο Λπδίαο, απφ φπνπ θαη ε πξνζσλπκία ηνπ. Ο Αλζέκηνο 

ζπλεξγάζζεθε κε ηνλ Ηζίδσξν ηνλ Μηιήζην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Νανχ ηεο Αγίαο 

νθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (532 κ.Υ.), κεηά απφ αλάζεζε ηνπ απηνθξάηνξα 

Ηνπζηηληαλνχ, θαζψο ν πξνεγνχκελνο λαφο είρε θαηαζηξαθεί ζηε ηάζε ηνπ Νίθα. 

Ο Αλζέκηνο πξνεξρφηαλ απφ κηα κνξθσκέλε νηθνγέλεηα. Δίρε ηέζζεξηο αδειθνχο θαη ν 

παηέξαο ηνπο, ν ηέθαλνο ν Σξαιιηαλφο, ήηαλ γηαηξφο. Απφ ηνπο αδειθνχο ηνπ, ν 

Γηφζθνπξνο αθνινχζεζε ην παηξηθφ επάγγεικα ζηηο Σξάιιεηο, ν Αιέμαλδξνο ην ίδην 

αιιά ζηε Ρψκε, φπνπ έγηλε έλαο απφ ηνπο πην θεκηζκέλνπο γηαηξνχο ηεο επνρήο ηνπ, ν 

Οιχκπηνο ήηαλ βαζχο γλψζηεο ηνπ Ρσκατθνχ Γηθαίνπ, ελψ ν Μεηξφδσξνο έγηλε 

δηαθεθξηκέλνο γξακκαηηθφο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Σα ηνικεξά ζρέδηα πνπ θαηέζηξσζε ν Αλζέκηνο γηα ηνλ λαφ ηεο Αγίαο νθίαο 

επηδεηθλχνπλ ηφζν ηηο γλψζεηο ηνπ, φζν θαη ηελ άγλνηά ηνπ. Σν θνξπθαίν ζρεδηαζηηθφ ηνπ 

επίηεπγκα εδψ αθνξά ηνλ ηξνχιν ηνπ λανχ, πνπ θαίλεηαη ζαλ λα αησξείηαη ζηνλ αηζέξα, 

πάλσ απφ ηα γήηλα. Οη δεμηφηεηέο ηνπ σο πνιηηηθνχ κεραληθνχ δηαθάλεθαλ θαη ζηελ 

επηζθεπή ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ηνπ Νηαξάο  

Μία ηζηνξία πνπ ζξπιείηαη ζρεηηθά κε ηνλ Αλζέκην ίζσο ξίρλεη θάπνην θσο ζηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληά ηνπ: Μεηά απφ κία δηακάρε κε ηνλ γείηνλά 

ηνπ Εήλσλα, ν Αλζέκηνο πξνζνκνίσζε ζεηζκνχο, αζηξαπέο θαη βξνληέο ζην δψκα, φπνπ 
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εθείλνο θηινμελνχζε ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο θακπχινπο θαζξέθηεο θαη 

αηκφ πνπ δηνρέηεπζε κε δεξκάηηλνπο ζσιήλεο θάησ απφ ην δάπεδν. 

Ο Αλζέκηνο ήηαλ εμίζνπ ηθαλφο σο καζεκαηηθφο. Πεξηέγξαςε ηελ θαηαζθεπή 

ηεο ειιείςεσο κε λήκα, φπσο αλαθέξεη ζρφιην ηνπ Δπηφρηνπ ζηηο Κσληθέο ηνκέο ηνπ 

Απνιιψληνπ, θαη  ζπλέγξαςε πξαγκαηεία πάλσ ζηηο θσληθέο ηνκέο κία ζαπκάζηα ζηνπο 

Άξαβεο καζεκαηηθνχο. ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο επηθαλεηψλ πνπ αλαθινχλ πξνο έλα 

ζεκείν εζηηάδνπλ α) φιεο ηηο αθηίλεο αδηαθξίησο δηεπζχλζεσο πνπ πεξλνχλ απφ έλα άιιν 

ζεκείν θαη β) κία δέζκε παξάιιεισλ αθηίλσλ, ν Αλζέκηνο αλαθαιχπηεη κία ηδηφηεηα 

θσληθήο ηνκήο πνπ δελ βξίζθεηαη ζην έξγν ηνπ Απνιιψληνπ. 

Ο Αλζέκηνο σο ζπγγξαθέαο ζπλέγξαςε ζπνπδαία έξγα κεραληθήο, απφ ηα νπνία 

ζψδνληαη κφλν απνζπάζκαηα, π.ρ. έλα ηκήκα πξαγκαηείαο ηνπ εθδφζεθε κε ηνλ ηίηιν 

Πεξί παξαδόμσλ κεραλεκάησ απφ ηνλ L. Dupuy ην 1777. Ο A. Westermann έδσζε κία 

αλαζεσξεκέλε έθδνζή ηνπ ζην έξγν ηνπ Παξαδνμνγξάθνη ην 1839. ε απηφ ην έξγν ν 

Αλζέκηνο γξάθεη γηα ηελ «ειαζηηθή δχλακε» ηνπ πδξαηκνχ. 

O Ηζίδσξνο ν Μηιήζηνο (πεξ. 6νο αη.) ήηαλ Έιιελαο καζεκαηηθφο, κεραληθφο θαη 

αξρηηέθηνλαο. Χο βνεζφο ηνπ Αλζέκηνπ απφ ηηο Σξάιιεηο ζπκκεηείρε ζηελ αλνηθνδφκεζε 

ηνπ λανχ ηεο Αγίαο νθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, έρνληαο κεγάιε ζπκβνιή ζηελ 

εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ. Πηζαλφηαηα ζπκκεηείρε επίζεο 

ζηελ θαηαζθεπή άιισλ έξγσλ επί ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Ηνπζηηληαλνχ Α’, φπσο θαη ζηελ 

επίβιεςε αληηπιεκκπξηθψλ θαη νρπξσκαηηθψλ έξγσλ. 

εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ ζηα καζεκαηηθά, θπξίσο κέζα απφ ηε δηάδνζε θεηκέλσλ 

ηνπ Δπθιείδε θαη ηνπ Αξρηκήδε. ε απηφλ νθείιεηαη ε ζπιινγή θαη ε δηάδνζε ησλ 

ζρνιίσλ ηνπ Δπηφθηνπ πάλσ ζε έξγα ηνπ Αξρηκήδε θαη ηνπ Απνιιψληνπ. Γεκηνχξγεζε 

κηα αμηφινγε ζπιινγή κε έξγα ηνπ Αξρηκήδε, ε νπνία νινθιεξψζεθε θαηά ηνλ 9ν αη. 

απφ ηνλ Λένληα
 
πλέζεζε επίζεο ζχγγξακκα πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ην έξγν ηνπ  Ήξσλα 

Πεξί θακαξηθώλ. Ο ίδηνο ήηαλ δάζθαινο ησλ καζεκαηηθψλ, αιιά θαη ηδξπηήο ζρνιήο 

κεραληθψλ. χκθσλα κε ηνλ Δπηφθην, ν Ηζίδσξνο ήηαλ επίζεο εθεπξέηεο νξγάλνπ, ζε 

κνξθή δηαβήηε, γηα ηε ράξαμε παξαβνιψλ. 

Ο Δπηόθηνο ν Αζθαισλίηεο (6νο αη. κ.Υ.). Γεσκέηξεο θαη καζεκαηηθφο. Μαζήηεπζε 

θνληά ζηνλ Ακκψλην, ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ, ζηνλ νπνίν αθηέξσζε δηάθνξα 

ζπγγξάκκαηά ηνπ, φπσο ην Πεξί ζθαίξαο θαη θπιίλδξνπ θαη ην Πεξί κεηξήζεσο ηνπ 

θχθινπ. Έγξαςε ππνκλήκαηα ζηα ηέζζεξα πξψηα βηβιία ησλ Κσληθψλ ηνκψλ ηνπ 

Απνιιψληνπ ηνπ Πεξγαίνπ, ηα νπνία είλαη αθηεξσκέλα ζηνλ πεξίθεκν αξρηηέθηνλα ηεο 

Αγίαο νθίαο, Αλζέκην ηνλ Σξαιιηαλφ, θαη έρνπλ επηζεσξεζεί απφ ηνλ Ηζίδσξν ηνλ 
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Μηιήζην. Δπίζεο, έγξαςε δηάθνξα κειεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο θαζψο θαη γηα ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα. 

Ο Λέσλ ν καζεκαηηθόο: κεγάινο Βπδαληηλφο ιφγηνο θαη «πξχηαλεο» ηνπ 

Παλδηδαθηεξίνπ ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο Λέσλ. Ήηαλ γλσζηφο ζηελ επνρή ηνπ σο 

Λέσλ ν θηιφζνθνο ή καζεκαηηθφο. Γελλήζεθε θάπνπ ζηε Θεζζαιία, γχξσ ζην 790 κ.Υ. 

Σε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ηελ έιαβε ζηελ Άλδξν, φπνπ θαη πέξαζε ηα παηδηθά ηνπ 

ρξφληα. Καηφπηλ, ζπνχδαζε γξακκαηηθή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαζψο θαη θηινζνθία. 

Ζ κεγάιε ηνπ αγάπε φκσο ήηαλ νη ζεηηθέο επηζηήκεο. Γη’ απηφ μαλαγχξηζε ζηελ Άλδξν 

θαη, ππφ ηελ θαζνδήγεζε θάπνηνπ ζνθνχ δαζθάινπ – κνλαρνχ, άξρηζε ηελ αλαδήηεζε 

ζπάλησλ ρεηξνγξάθσλ καζεκαηηθψλ θαη αζηξνλνκίαο. 

Σν έξγν ηνπ Λένληνο σο καζεκαηηθνχ – αζηξνλφκνπ αιιά θαη κεραληθνχ ήηαλ 

πνιπηηκφηαην. Πξψηνο παγθνζκίσο εηζήγαγε ηα γξάκκαηα αληί ησλ αξηζκψλ ηφζν ζηε 

ζεσξεηηθή αξηζκεηηθή φζν θαη ζηελ άιγεβξα (π.ρ. ζηηο εμηζψζεηο) θαη φρη νη Άξαβεο 

φπσο λνκίδνπλ πνιινί (νη νπνίνη εηζήγαγαλ σο αξηζκεηηθά ζεκεία ηνπο ηλδηθνχο αξηζκνχο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε κέρξη ζήκεξα). Γηέζσζε φια ηα ζπγγξάκκαηα κεγάισλ Διιήλσλ 

επηζηεκφλσλ φπσο ηνπ Απνιιψληνπ, ηνπ Πεξγαίνπ, ηνπ Θεσλά ηνπ Αιεμαλδξέσο, ηνπ 

κεγάινπ Δπθιείδε – κε εξκελεπηηθά ζρφιηα ηνπ ηδίνπ, ρξεζηκνπνηεκέλα θαηφπηλ θαηά 

θφξνλ ζηε Γχζε – ηνπ Αξρηκήδε θαη ηνπ Πηνιεκαίνπ θαη θξφληηζε γηα ηε κεηαθνξά 

πνιιψλ εμ απηψλ ησλ έξγσλ ζηελ απιή ηνπ ραιίθε. Δπίζεο, ζπλέηαμε αζηξνλνκηθνχο 

πίλαθεο θαη δηφξζσζε έλα ιάζνο ηνπ αζηξνλφκνπ Πνξθχξηνπ ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ησλ 

πιαλεηψλ. Γπζηπρψο απφ ην κεγάιν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν δελ ζψδεηαη ηίπνηα, κε ηελ 

εμαίξεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ Δπθιείδε, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ θαη, θπξίσο, ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

θαλαηηζκνχ θάπνησλ εηθνλνιαηξψλ, πνπ κεηά ηνλ ζξίακβν ηεο Οξζνδνμίαο θαη ηελ 

επηθξάηεζε ηεο ιαηξείαο ησλ εηθφλσλ, «εμαθάληζαλ» ηα έξγα ηνπ εηθνλνκάρνπ 

επηζηήκνλα, κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. 

Πην γλσζηφ φκσο θαηέζηε γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ αξραίνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεπηθνηλσλίαο, ηνπ νπηηθνχ ηειέγξαθνπ. Χο γλσζηφλ θξπθησξηθνχο πχξγνπο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη άλζξσπνη απφ ηελ αξραηφηεηα γηα λα πξνεηδνπνηνχλ γηα επηθείκελεο 

επηδξνκέο. Οη «αιπζίδεο», φκσο, ησλ θξπθησξηψλ είραλ κήθνο κφλν κεξηθψλ δεθάδσλ 

ρηιηνκέηξσλ. Ο Λέσλ δεκηνχξγεζε κία αιπζίδα κφιηο επηά θξπθησξηθψλ πχξγσλ – 

ζηαζκψλ, κήθνπο πεξίπνπ δχν ρηιηάδσλ ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε σο ηελ 

Σαξζφ ηεο Κηιηθίαο, ηνπο νπνίνπο θαη έθηηζε ζηηο ςειφηεξεο θνξπθέο ησλ νξνζεηξψλ πνπ 

κεζνιαβνχζαλ κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ, ψζηε ε θσηηά ηνπο λα είλαη νξαηή απφ 

εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά. Σν ζχζηεκα κεηέδηδε φρη έλα αιιά δψδεθα δηαθνξεηηθά 
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κελχκαηα (φπσο επηδξνκή, λίθε ή ήηηα, ππνρψξεζε ηνπ ερζξνχ, ππξθαγηά, ζεηζκφ ή 

πιεκκχξα θ.α.). απηφ ήηαλ δπλαηφ ράξε ζε δχν ηέιεηα ζπγρξνληζκέλα κεραληθά ξνιφγηα 

(ηα πξψηα κεραληθά ξνιφγηα ζηελ ηζηνξία!) ηνπνζεηεκέλα ζηα δχν άθξα ηεο 

θξπθησξηθήο αιπζίδαο, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε βάζε κία δηαίξεζε ηεο εκέξαο ζε 

ζηαζεξέο ψξεο κε αληίζηνηρα ζπκθσλεκέλα 12 κελχκαηα. Με ην παξαπάλσ ζχζηεκα, ην 

απηνθξαηνξηθφ επηηειείν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κπνξνχζε λα πιεξνθνξεζεί γηα ην ηη 

ζπλέβαηλε ζην θαίξηαο ζεκαζίαο αλαηνιηθφ κεζνξηαθφ κέησπν απφ κία έσο ην πνιχ 

έληεθα ψξεο! Απηή ε ηαρχηεηα κεηάδνζεο κελπκάησλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο 

μεπεξάζηεθε κφιηο ην 19ν αηψλα κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηειέγξαθνπ! Γπζηπρψο, ην 

ζχζηεκα ιεηηνχξγεζε γηα πνιχ ιίγν γηαηί, φηαλ νη Άξαβεο θαηέιαβαλ ηελ Σαξζφ κεξηθέο 

δεθαεηίεο αξγφηεξα, θαηέζηξεςαλ θαη ην κεραληθφ ξνιφη ηεο πφιεο. 

Σέινο, ν Λέσλ, βαζχο γλψζηεο ηεο αιεμαλδξηλήο ηερλνινγίαο, δεκηνχξγεζε δηάθνξα 

«απηφκαηα» κεηαιιηθά αληηθείκελα γηα ηα βπδαληηλά αλάθηνξα, αμηνπνηψληαο ηελ 

πδξνζηαηηθή θαη αεξνζηαηηθή πίεζε. Έηζη, θαηαζθεχαζε θαη ηνπνζέηεζε ζηελ αίζνπζα 

ηνπ ζξφλνπ, ζηνλ «Υξπζνηξίθιηλν» (αλάθηνξν ηνπ 6νπ αη.), έλαλ επηρξπζσκέλν πιάηαλν 

πνπ ζηα θιαδηά ηνπ θνπλνχζαλ ηα θηεξά ηνπο θαη θειαεδνχζαλ ρξπζά πνπιηά, ελψ ζηελ 

θνξπθή ηνπ έλαο απηφκαηνο ρξπζφο άγγεινο έπαηδε ζάιπηγγα. Κάησ απφ ην δέλδξν 

νιφρξπζνη απηφκαηνη νηλνρφνη θεξλνχζαλ θξαζί ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ απηνθξάηνξα! 

ηε καξκάξηλε βάζε ηνπ ζξφλνπ, νξεηράιθηλα επηρξπζσκέλα ιηνληάξηα, φπνηε θάπνηνο 

πιεζίαδε ην ζξφλν, ζεθψλνληαλ φξζηα, άλνηγαλ ην ζηφκα θαη βξπρηφληαλ! Παξφκνηα 

κεραλήκαηα είρε θαηαζθεπάζεη ν Ήξσλ ν Αιεμαλδξεχο γηα ηνπο Πηνιεκαίνπο, ελψ άιια 

απηφκαηα πξνυπήξραλ ζηα βπδαληηλά αλάθηνξα θαη ζηελ απιή ηνπ Άξαβα ραιίθε γηα ηνλ 

εληππσζηαζκφ ησλ μέλσλ. 

Σν πην εληππσζηαθφ επίηεπγκα ηνπ Λένληνο ζηνλ ηνκέα ηνπ απηνκαηηζκνχ ππήξμε θαηά 

ην «Πεξί βαζηιείνπ ηάμεσο», έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ ΄Ε  Πνξθπξνγέλλεηνπ (912 – 949) 

ην «κεραληθφλ ζάξσζξνλ», δειαδή κηα κεραληθή ρειψλε πνπ θαζάξηδε ηνπο δξφκνπο ηεο 

Βαζηιεχνπζαο, ίζσο ρξήζηκε θαη γηα ηνπο ζχγρξνλνπο νδνθαζαξηζηέο! ια απηά ηα 

εληππσζηαθά κεραλήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο αρξεζηεχηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

Βπδαληηλνχο ζε επνρέο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, νπφηε είηε ηα έιησλαλ γηα λα θφςνπλ 

ρξπζά θαη ράιθηλα λνκίζκαηα, είηε επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα ηα ζπληεξήζνπλ, ηα 

πεηνχζαλ. 

Ο Μάμηκνο Πιαλνύδεο : Λφγηνο κνλαρφο θαη ζπγγξαθέαο. Γελλήζεθε πεξί ην 1255 ζηε 

Νηθνκήδεηα ηεο Βηζπλίαο θαη πέζαλε πεξί ην 1305 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ήηαλ 

θάηνρνο επξχηαηεο ζενινγηθήο θαη θηινινγηθήο παηδείαο, θαζψο θαη ζπγγξαθέαο 
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ζενινγηθψλ θαη θηινινγηθψλ έξγσλ. Τπήξμε θνξέαο θαη εθθξαζηήο ηεο παιαηνινγίαο 

αλαγέλλεζεο ησλ θιαζζηθψλ ειιεληθψλ ζπνπδψλ. Απφ ην 1280 δίδαζθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ πεξίθεκε Μνλή ηεο Υψξαο.  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη έκαζε θαη ιαηηληθά, ζε κηα επνρή πνπ ειάρηζηνη ηα γλψξηδαλ. Σα 

ρξεζηκνπνίεζε κεηαθξάδνληαο πνιινχο Λαηίλνπο, θιαζζηθνχο ή ζενιφγνπο, αιιά θαη γηα 

λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηηο απφςεηο ησλ Γπηηθψλ θαη λα ηηο θαηαπνιεκήζεη, σο ζθνδξφο 

πνιέκηνο ηεο έλσζεο ησλ Δθθιεζηψλ θαη νπαδφο ηνπ Αλδξφληθνπ Β΄ Παιαηνιφγνπ. Ζ 

ζενινγηθή ηνπ ζπκβνιή ζπλίζηαηαη ζε εηδηθή πξαγκαηεία ελαληίνλ ηεο πξνζζήθεο ηνπ 

Filioque απφ ηνπο Λαηίλνπο, ζε έλα ιφγν πεξί πίζηεσο, ζε χκλνπο, θαλφλεο, εγθψκηα 

αγίσλ θ.ά. ζεκαληηθφηεξε ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θηινινγία. Έγξαςε Πεξί 

γξακκαηηθήο θαη Πεξί ζπληάμεσο, επηγξάκκαηα θαη ζρφιηα ζε έξγα ηεο ειιεληθήο 

γξακκαηείαο.  

Ο Πιαλνχδεο ζρνιίαζε επίζεο έξγα ησλ καζεκαηηθψλ Δπθιείδε, Γηφθαληνπ, 

Πηνιεκαίνπ θαη ηνπ Αξαηνχ. ρνιίαζε επίζεο έξγα γεσγξάθσλ θαη αζηξνλφκσλ. ην 

έξγν ηνπ Ψεθνθνξία θαη’ Ιλδνύο, εηζήγαγε ηελ ρξήζε ησλ αξαβηθψλ-ηλδηθψλ αξηζκψλ. 

Απνηειεί καζεκαηηθή πξαγκαηεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηλδηθψλ αξηζκεηηθψλ ςεθίσλ 

θαη ηνπ κεδελφο θαη πεξηιακβάλεη θαη κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο. Ζ 

αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ αζηξνλφκν Μαλνπήι Βξπέλλην, αλέδεημε ηελ επξχηεηα ησλ 

αζηξνλνκηθψλ ηνπ γλψζεσλ. Αλαθέξεηαη φηη ν Υξηζηφθνξνο Κνιφκβνο, ρξεζηκνπνίεζε 

δηθφ ηνπ ράξηε γηα ηα ππεξπφληηα ηαμίδηα ηνπ.  

2.4.Ζ Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ ηε Βπδαληηλή Πεξίνδν 

Σα ζρνιεία θαηά ηνχο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ιεηηνπξγνχζαλ θπξίσο ζε ρψξνπο 

εθθιεζηαζηηθνχο. Οη καζεηέο έκελαλ ζπλήζσο κέζα ζε απηά θαη έηζη είραλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ζηελέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο ζπλέβαιιαλ ζηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο πνχ επλννχζε ηηο επηζηεκνληθέο ζπδεηήζεηο θαη ηελ πνιχσξε 

ελαζρφιεζε κε ηα γξάκκαηα. Βέβαηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ βηελλαίν ειι. θηι. θψδ. 65 

(15νο αη.), θαίλεηαη λα ππήξραλ θαη καζεηέο, νη νπνίνη γηα λα ζπνπδάζνπλ κεηαθηλνχληαλ 

ζε άιιε πφιε, φπνπ θαηνηθνχζαλ πνιινί καδί ζηνλ ίδην ρψξν πιεξψλνληαο ελνίθην. 

ρεηηθά κε ην είδνο ησλ καζεηψλ γλσξίδνπκε φηη παιαηφηεξα ππήξραλ καζεηέο θάζε 

ειηθίαο, νη νπνίνη κπνξεί λα ήηαλ θιεξηθνί, δεκφζηνη ππάιιεινη, αθφκα θαη 

αμησκαηνχρνη καδί κε ηα παηδηά ηνπο. Ζ χπαξμε απηνχ ηνχ είδνπο ηνχ αθξναηεξίνπ 

θαζφξηδε σο έλα βαζκφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηέαο χιεο, ε νπνία φζνλ αθνξά ζηα 

καζεκαηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηιάκβαλε φρη κφλν θεθάιαηα πξαθηηθήο 
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αξηζκεηηθήο θαη γεσδαηζίαο, αιιά θαη άιγεβξαο. Δπεηδή απηά ηα θεθάιαηα 

πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ηνχ βηελλαίνπ ειι. θηι. θσδ. 65, ηίζεληαη εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνχ αθξναηεξίνπ, ζην νπνίν απεπζπλφηαλ. Σνχην δηφηη ηα 

θεθάιαηα ηεο ινγηζηηθήο θαη ηήο γεσδαηζίαο ήηαλ ρξήζηκα θπξίσο ζε εκπφξνπο, 

ρεηξνηέρλεο, δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, πξσηνκάζηνξεο, ηνπνγξάθνπο, ελψ ηεο άιγεβξαο 

ζε καζεηέο ζρνιείνπ. ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα θεθάιαηα ηεο άιγεβξαο ζηα νπνία ν 

ζπγγξαθέαο πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηηο εμηζψζεηο 3νπ θαη 4νπ βαζκνχ. Οη ιχζεηο απηέο είλαη 

εζθαικέλεο, αιιά κέρξη ην 1615 πνχ ν Vieta αλαθάιπςε ηνλ γεληθή ηνπο ιχζε είραλ γίλεη 

πνιιέο απνηπρεκέλεο απφπεηξεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε απφ ηνχο καζεκαηηθνχο 

φισλ ησλ επνρψλ. Δίλαη δε ζαθέο φηη έλα ηέηνην ζέκα θαζαξά εξεπλεηηθφ δελ ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα ελδηαθέξεη αλζξψπνπο πνχ επηδεηνχζαλ πξαθηηθέο γλψζεηο, αθνχ κάιηζηα 

έσο ζήκεξα νη ιχζεηο ησλ εμηζψζεσλ 3νπ θαη 4νπ βαζκνχ δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο 

ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ. 

Παιαηφηεξα ζηα ζρνιεία απηά μεθηλνχζαλ ζπλήζσο κε πνίεζε θαη ξεηνξηθή, θαη ζην 

ηέινο κάζαηλαλ καζεκαηηθά, αλ θαη ε ζεηξά δελ ήηαλ απνιχησο θαζνξηζκέλε. Βέβαηα νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ ζπλέρηδαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηα αλψηεξα καζεκαηηθά, δηφηη αθ' 

ελφο κελ νη δάζθαινη ήηαλ ιηγνζηνί, αθ' εηέξνπ δε ππήξρε έιιεηςε ρεηξνγξάθσλ βηβιίσλ. 

Καζψο ε ηππνγξαθία αλαθαιχπηεηαη πξνο ην ηέινο ηνχ 15νπ αη. κ.Υ. ηα ρεηξφγξαθα 

αληέγξαθαλ πνιιέο θνξέο νη ίδηνη νη καζεηέο. Οη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη (Πιαλνχδεο, 

Βξπέλληνο, Γεψξγηνο Παρπκέξεο) είραλ δηθέο ηνπο βηβιηνζήθεο αιιά ην πιήζνο ησλ 

καζεηψλ πνχ δέρνληαλ ήηαλ πεξηνξηζκέλν.  

2.5.Αλώηεξεο θαη Αλώηαηεο ζρνιέο ζην Βπδάληην 

1. Ζ ρνιή ησλ Αζελψλ: Ζ ρνιή ησλ Αζελψλ ζεσξείηαη ην πξψην ζπζηεκαηηθφ 

Παλεπηζηήκην πνπ ήηαλ ζπγθξνηεκέλν θαηά ηηο λεφηεξεο αληηιήςεηο. Ηδξχζεθε θαηά ηα 

ηέιε ηνπ 1
νπ

 αηψλα. Ζ παλεπηζηεκηαθή δηάζξσζε ηεο ρνιήο είρε ππνζηεί 

κεηαξξπζκίζεηο απφ ηνλ Μεγάιν Κσλζηαληίλν (311-337). Σν Παλεπηζηήκην έθιεηζε ηηο 

πχιεο ηνπ θαηά ην θζηλφπσξν ηνπ έηνπο 529, θαηφπηλ απαγνξεπηηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ 

Ηνπζηηληαλνχ. 

2. Σν Παλεπηζηήκην ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο: Σν Παλεπηζηήκην απηφ ηδξχζεθε, θαηά 

πξφηππν ηεο ρνιήο ησλ Αζελψλ, ζηνπο ρξφλνπο ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ (γχξσ ζην 

320). Έιαβε επίζεκν ραξαθηήξα απφ ην έηνο 425 επί Θενδνζίνπ ηνπ Β΄, ν νπνίνο δηφξηζε 

25 θαζεγεηέο. Δπί Ηνπζηηληαλνχ ην Παλεπηζηήκην νλνκάζηεθε ″Οηθνπκεληθφλ 

Γηδαζθαιεηνλ″ θαη απέθηεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ. Σν 
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Παλεπηζηήκην ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαηά ηελ επνρή ηνπ Ζξάθιεηνπ νλνκαδφηαλ 

″Παλδηδαθηήξηνλ″ θαη είρε ηα δηδαθηήξηά ηνπ κέζα ζηνλ πεξίβνιν ηνπ ″Ηεξνχ Παιαηηνχ″. 

Έηζη, κέρξη πηψζεσο ηνπ Βπδαληίνπ ην Παλεπηζηήκην δηαηεξήζεθε ζπλερψο ζρεδφλ 12 

αηψλεο θαη πξνζέιθπε φρη κφλν ηνπο Έιιελεο αιιά θαη μέλνπο ηεο Αλαηνιήο, αιιά θαη 

θνηηεηέο απφ ηελ Γχζε. 

3. Ζ ρνιή ηεο Βεξπηνχ: Λεηηνχξγεζε απφ ηνλ 3
ν  
αηψλα κ.Υ. κέρξη ην 551. 

4. Ζ ρνιή ηεο Αληηφρεηαο: Ζ θηινζνθηθή θαη ζενινγηθή ρνιή ηεο Αληηφρεηαο ηδξχζεθε 

ηνλ 3
ν
 κ.Υ. αηψλα θαη ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 460. 

5. Ζ ρνιή ηεο Έδεζζαο: ηελ Έδεζζα ηεο Μεζνπνηακίαο ηδξχζεθε θαηά ηνλ 3
ν
 αηψλα 

θηινζνθηθή θαη ζενινγηθή ρνιή ε νπνία ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 489. 

6. Ζ ρνιή ηεο Πεξγάκνπ. 

7. Ζ ρνιή ηεο Αιεμάλδξεηαο: Καηά ηελ Σξίηε πεξίνδν ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ηεο, πνπ 

αξρίδεη ην 325 κ.Υ., εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ε θηινζνθηθή ρνιή ηεο Αιεμάλδξεηαο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο ζπλερίδεηαη κέρξη ην 528 πνπ ηελ έθιεηζε ν Ηνπζηηληαλφο.  

8. Ζ Παηξηαξρηθή ρνιή ή Παηξηαξρηθή Αθαδεκία: Ζ ρνιή απηή ηδξχζεθε ηνλ 13
ν
 

αηψλα θαη ιεηηνπξγνχζε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Παηξηαξρείνπ. 

9. Ζ ρνιή ηεο Νίθαηαο: Ζ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε ηνπ Βπδαληίνπ ζπλερίζζεθε ζηε 

Νίθαηα, πξνζσξηλή πξσηεχνπζα ηεο απηνθξαηνξίαο, κε ηελ ίδξπζε, ην 1206, ηεο ρνιήο 

ηεο Νίθαηαο πνπ ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1261. 

10. Ζ ρνιή ηεο Θεζζαινλίθεο: Ζ ρνιή απηή ηδξχζεθε ην 1330. 

11. Ζ ρνιή ηνπ Νηθεθφξνπ Γξεγνξά. 

12. Ζ ρνιή ηνπ Μπζηξά: Ηδξχζεθε ην 1390. 

13. Ζ ρνιή ηεο κνλήο ηνπ Πξνδξφκνπ. 

14. Ζ Αθαδεκία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζηελ Σξαπεδνχληα. 

15. Ζ ρνιή ηεο κχξλεο: Ηδξχζεθε ην 13
ν
 αηψλα. 

16. Ζ ρνιή ηεο Γάδαο. 

17. Ζ ρνιή ηεο Καηζάξεηαο. 

18. Ζ ρνιή ηεο Γακαζθνχ. 

19. Ζ ρνιή ηεο Δθέζνπ.     

2.6.Ο βηελλαίνο ειιεληθόο  θηινινγηθόο . θώδηθαο. 65 

εκαληηθφ έξγν ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Βπδαληηλήο πεξηφδνπ είλαη ν βηελλαίνο 

ειιεληθφο  θηινινγηθφο . θψδηθαο. 65 γηα ηνλ νπνίνλ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε 

ζπλέρεηα θαη επί ηνπ νπνίνπ ζηεξίρηεθε σο επί ην πιείζηνλ ε παξνχζα εξγαζία. 
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Ο βηελλαίνο ειι. θηι. θσδ. 65 είλαη ραξηψνο θαη ρξνλνινγείηαη ζηνλ 15ν αη. απνθηήζεθε 

απφ ηνλ Augerius von Busbeck, φηαλ απηφο ήηαλ πξεζβεπηήο ηνχ απηνθξάηνξα 

Φεξδηλάλδνπ Α' ζηελ απιή ηνχ ζνπιηάλνπ νπιετκάλ Β' (1555-1562 κ.Υ.). Πεξηέρεη έλα 

βηβιίν αξηζκεηηθήο κε ιπκέλα πξνβιήκαηα (θ. 11r-126r), ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα 

επξχηαην πεδίν ζεκάησλ θαηάιιεισλ γηα δηδαζθαιία ηφζν ζην ζεκεξηλφ δεκνηηθφ φζν 

ζην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην.  

Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία ηνλ πξνβιεκάησλ θαζηζηά δχζθνιν ηνλ θαζνξηζκφ ηνχ είδνπο ησλ 

καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. Αλ επξφθεηην γηα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο, ηφηε ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε ην αθξναηήξην λα απνηειείην απφ καζεηέο 

φισλ ησλ ηάμεσλ ηεο ζεκεξηλήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά 

θαη απφ άηνκα ηα νπνία πξννξίδνληαλ λα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα ηνχ θξαηηθνχ 

ιεηηνπξγνχ. εθηφο απφ ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ, εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

θαη ε καζεκαηηθή νξνινγία, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη είλαη σο επί ην πιείζηνλ 

άγλσζηε ζησλ ζχγρξνλν καζεκαηηθφ.  

Θεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ θάπνηα απφ απηά . Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα 

εμήο: 

o Ο ζπγγξαθέαο νλνκάδεη ηνλ αξηζκφ "ςήθνλ" θαη νξίδεη ην κεδέλ σο "νπδέλ"· 

γξάθεη φηη ην νπδέλ "νπδελόο εζηί δεισηηθόλ", θαη ην ζπκβνιίδεη κε ην αλεζηξακκέλν h. 

Υξεζηκνπνηεί ηνλ φξν κειηνχξηα ή κηινχληα αληί ηνχ νξζνχ πνχ είλαη κηιιηνχληα, 

πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηα εθαηνκκχξηα.  

o Γηα ηελ πξάμε ηνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ρξεζηκνπνηεί δχν ζρήκαηα: ηo "δίπιεπξνλ" 

(ηά ςεθία ηνχ πνιιαπιαζηαζηή ηνπνζεηνχληαη θαηαθφξπθα), θαη ηo "νηθόο" ("δηά ηό 

ηεηξαγσληθώο ιακβάλεηλ ηνύο ςήθνπο").  

o Γηα ηφλ πνιιαπιαζηαζκφ, πνχ ζήκεξα ιέκε φηη εθηεινχκε ρηαζηί (φηαλ π.ρ. 

ζέινπκε λα θάλνπκε δχν θιάζκαηα νκψλπκα), ρξεζηκνπνηεί ηελ έθθξαζε 

"πνιιαπιαζηάδσ ζηαπξνεηδώο".  

o Οη φξνη "επηηξεπηηθόο αξηζκόο" θαη "αλππόζηξνθνο", ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δειψζεη ν ζπγγξαθέαο ηνχο ζχλζεηνπο θαη ηνχο πξψηνπο αξηζκνχο αληίζηνηρα. 

εκεησηένλ, φηη ν φξνο πξψηνο αξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηνλ αξηζκφ, ν 

νπνίνο έρεη σο δηαηξέηεο κφλν ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη ηε κνλάδα, ελψ ν φξνο ζχλζεηνο 

αξηζκφο δειψλεη ηνλ αξηζκφ, ν νπνίνο έρεη θαη άιινπο δηαηξέηεο εθηφο απφ ηνλ εαπηφλ 

ηνπ θαη ηε κνλάδα. 

o Οη εθθξάζεηο "ε δηά ησλ ηξηώλ κεηαρείξηζηο" θαη "δηά ηνύ θαλόλνο ηνύ δηά ησλ 

ηξηώλ" αληηζηνηρνχλ ζηε ζεκεξηλή κέζνδν ησλ ηξηψλ. Μία ζπλήζεο νλνκαζία απηνχ ηνχ 
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θαλφλα ήηαλ εκπφξσλ θιεηο, ε νπνία δείρλεη ηε ζεκαζία ηνπ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 

ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί πνιχ ζπρλά ηε κέζνδν ησλ ηξηψλ, θαη δελ παξαιείπεη θάζε 

θνξά, λα ηελ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά. 

o Ο φξνο "αθεμαίξεζηο" ζεκαίλεη ηε ζεκεξηλή αθαίξεζε. 

o ρεηηθά κε ηηο αξηζκεηηθέο πξνφδνπο επηζεκαίλνπκε, φηη κνινλφηη ν φξνο 

"αξηζκεηηθή πξφνδνο" δελ ζπλαληάηαη ζην ρεηξφγξαθν, εληνχηνηο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 

ππνινγηζκνχ αζξνηζκάησλ αξηζκψλ, νη νπνίνη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φξνη 

αξηζκεηηθήο πξνφδνπ .  

o Ο φξνο "θπζηθή ξίδα" ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθεξαία ξίδα (π.ρ. ηελ √16), θαη 

"λόζνο ξίδα" γηα απηή πνχ δελ δίλεη αθέξαην απνηέιεζκα (π.ρ. ηελ √30).  

o Ο φξνο "εθίκηθηνο ξίδα" ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ην άζξνηζκα ησλ ξηδψλ 

δχν αξηζκψλ. εκεησηένλ, φηη ζήκεξα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αληίζηνηρνη νξηζκνί. Αμίδεη 

λα αλαθέξνπκε, φηη ν ζπγγξαθέαο δίλεη αμηφινγεο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ξηδψλ δεχηεξεο 

θαη ηξίηεο ηάμεο. 

o ηηο εμηζψζεηο πξψηνπ έσο θαη ηεηάξηνπ βαζκνχ ν ζπγγξαθέαο νλνκάδεη 

"αξηζκόλ" θάζε πξαγκαηηθφ αξηζκφ θαη "πξάγκα" ηνλ άγλσζην ρ.  

o Οη φξνη "ηδέλζν"," θνύβνλ", θαη "θάδξνλ" ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δειψζνπλ ηελ 

δεπηέξα (ηεηξάγσλν), ηξίηε (θχβν) θαη ηεηάξηε δχλακε ηνχ αγλψζηνπ ρ αληίζηνηρα.  

o Οη γεληθέο ιχζεηο γηα ηηο εμηζψζεηο ηξίηνπ θαη ηεηάξηνπ βαζκνχ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, δηφηη δείρλνπλ ηελ πξνζπάζεηα πνχ θαηέβαιιαλ ηφηε γηα ηελ 

εχξεζε γεληθήο ιχζεο. εκεηψλνπκε, φηη ν ζεκεξηλφο φξνο ηζφηεηα δχν κειψλ 

εκθαλίδεηαη ζην ρεηξφγξαθν, σο νκνηφηεηα. 

o "Ρνκβνεηδέο"  νλνκάδεηαη θάζε πιάγην παξαιιειφγξακκν. ήκεξα βέβαηα 

απηφο ν φξνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη· εκείο νλνκάδνπκε ξφκβν ην παξαιιειφγξακκν, ην 

νπνίν έρεη δχν δηαδνρηθέο πιεπξέο ίζεο.  

o Σα oξζνγψληα παξαιιειφγξακκα νλνκάδνληαη ηεηξάγσλα. Γελ ππάξρνπλ δε νη 

φξνη ηνχ ηζνζθεινχο θαη ηνχ ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ· φπνηε ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζε 

απηά ηα απνθαιεί ηξίγσλα κε δχν ή κε ηξείο ίζεο πιεπξέο. Παξαηεξνχκε, φηη ζε νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα ηνχ ρεηξφγξαθνπ καο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο χςνο ηξηγψλνπ γηα λα δειψζεη 

ηε δηρνηφκν ηεο γσλίαο πνχ θείηαη απέλαληη απφ ηε βάζε ηνπ. 

o Ο φξνο" κεληθόλ θέξδνο" αλαθέξεηαη ζε πξνβιήκαηα ηφθνπ θαη ζεκαίλεη ην 

θέξδνο ελφο κελφο. ν φξνο "εληαπηόο" δειψλεη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ελφο έηνπο. Λείπεη 

εληειψο ν ζεκεξηλφο φξνο επηηφθην, ν νπνίνο δειψλεη ην εηήζην θέξδνο ησλ 100 

λνκηζκαηηθψλ κνλάδσλ.  
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o ν φξνο "θίλνλ" (πξβι. affinage) αλαθέξεηαη ζην θαζαξφηαην αζήκη ησλ 12 

νπγγηψλ, θαη θίλνλ κάιαγκαλ ζηνλ ρξπζφ ησλ 24 θαξαηίσλ. φηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα 

παξαζθεπή αζεκηνχ κηθξφηεξεο θαζαξφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο επηβνιή 

ραιθψκαηνο, ελψ γηα ηελ παξαζθεπή θαζαξνηέξνπ κεηάιινπ ν φξνο " ινγαξίδσ". 

o Σν Ππζαγφξεην ζεψξεκα αλαθέξεηαη σο "θαλώλ ηεο ζθάδξαο", θαη δηεπθξηλίδεηαη 

απφ ηνλ ζπγγξαθέα φηη "ζθάδξα" ζεκαίλεη ηεηξάγσλν.  

o ν φξνο "άξξηδνλ ηδάθηζκα θνξπθήο" αλαθέξεηαη ζε θάπνηνλ αξηζκφ, ηνχ νπνίνπ 

δεηείηαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα, θαη ν νπνίνο είλαη θιαζκαηηθφο κε άξξηδνλ (θαηά ηνλ 

ζπγγξαθέα δελ κπνξείο λα ππνινγίζεηο ηε ξίδα) παξαλνκαζηή, φπσο π.ρ. 3/8, 7/14, θ.ιπ. 

ν φξνο αζρεκάηηζηνλ ή άηκεηνλ ηδάθηζκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θιάζκαηα (π.ρ. 13/14, 

7/16), ηα νπνία -φπσο εμεγεί ν ζπγγξαθέαο- δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κεηά απφ 

απινπνίεζε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 1/2 ή 1/3 ή 1/4. χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα 

ε ξίδα απηψλ ησλ θιαζκάησλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί. 

o ην θεθάιαην ηεο ζηεξενκεηξίαο δελ αλαθέξνληαη θαλ νη φξνη παξάπιεπξε 

επηθάλεηα ή νιηθή επηθάλεηα ζηεξενχ, θαη φηαλ ν ζπγγξαθέαο δεηεί ηελ εχξεζε ηνχ 

πεξηερνκέλνπ ηνχ ζηεξενχ απηφ ζεκαίλεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνχ φγθνπ ηνπ. 

o ην ρεηξφγξαθφ ηνπ βηελλαίνπ ειιεληθνχ  θηινινγηθνχ . θψδηθα. 65  

ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ν φξνο απφδεημε, φηαλ πξφθεηηαη γηα απιή επαιήζεπζε ηεο 

νξζφηεηαο ησλ πξάμεσλ θαη φρη γηα θάπνηα δηαδηθαζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ζεσξία. 

πρλά κάιηζηα απηή ε επαιήζεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάπηπμε κίαο δηαθνξεηηθήο 

κεζφδνπ επίιπζεο ηνχ ηδίνπ πξνβιήκαηνο. 

Σν θείκελν ηνπ βηελλαίνπ ειιεληθνχ  θηινινγηθνχ  θψδηθα 65 ζπγθξηλφκελν κε ηε 

γιψζζα ησλ βπδαληηλψλ θεηκέλσλ ηεο επνρήο αιιά θαη κε ηελ ζεκεξηλή παξνπζηάδεη, 

φπσο ζα πεξίκελε θαλείο, νκνηφηεηεο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Έηζη νξηζκέλνη φξνη, 

φπσο απηφο ηνχ ηξηγψλνπ ή ηεο ξίδαο παξακέλνπλ αλαιινίσηνη. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο 

δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ζήκεξα, ελψ θάπνηνη άιινη ζεσξνχληαη ιαλζαζκέλνη. Π.ρ. 

ζήκεξα ζα ήηαλ ζνβαξφ ιάζνο λα νλνκάδακε ηεηξάγσλν έλα ηπρφλ νξζνγψλην 

παξαιιειφγξακκν· ην ίδην ζα ίζρπε θαη αλ δεηνχζακε ηνλ ππνινγηζκφ ηνχ χςνπο ελφο 

ηξηγψλνπ ελλνψληαο ηε δηρνηφκν ηεο γσλίαο πνχ είλαη απέλαληη απφ ηε βάζε ηνπ. 

Σα Βπδαληηλά θείκελα δηαθξίλνληαη γηα ηελ αξκνλία θαη ηνλ ξπζκφ ηνπο πνχ βαζίδνληαη 

ζηε ζπκκεηξηθή ζρέζε ηνληδφκελσλ ζπιιαβψλ θαη ζπιιαβηθψλ ελνηήησλ. Σνχην ηζρχεη 

θαη γηα ηνλ βηελλαίν ειιεληθφ  θηινινγηθφ  θψδηθα. 65  . Γηαβάδνληάο ην έρεη θαλείο ηελ 

αίζζεζε, φηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ επηδηψθεη λα ην θάλεη λα κνηάζεη κε πνίεκα. Πηζηεχνπκε, 

φηη ε ζθνπηκφηεηα είλαη αθελφο κελ αηζζεηηθή, δηφηη ν ξπζκφο πξνζδίδεη θάιινο, 
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αθεηέξνπ δε παηδαγσγηθή, δηφηη ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά ηνχ ιφγνπ "πνηνχζηλ 

επζρήκνλα ηήλ ςπρήλ" απηψλ πνχ αθνχζνπλ. εμ άιινπ, αλαθεξφκελνη θαη ζηελ 

ςπρνινγία ησλ καζεκαηηθψλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ν 

καζεηήο αθνκνηψλεη επθνιφηεξα ηελ χιε ππφ κνξθή πνηήκαηνο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κία κεηξηθή, έλα ξπζκφ. Δπεηδή ε γισζζνπιαζηηθή ηάζε ησλ Βπδαληηλψλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην ιεμηθνγξαθηθφ ζεζαπξφ, γηα ηνλ νπνίν γλσξίδνπκε πνιχ ιίγα 

(ζε θείκελα ξεηνξηθά, ηζηνξηνγξαθηθά, λνκηθά, καζεκαηηθά), θαη ε θιαζηθίδνπζα 

γιψζζα αλακηγλχεηαη κε ηελ απινχζηεξε ησλ Δπαγγειίσλ θαη ηε δεκψδε, ρσξίο λα 

ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο, νη ίδηνη νη ζπγγξαθείο (π.ρ. Μηραήι Φειιφο, 

Θεφδσξνο Πξφδξνκνο) παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο ηάζεηο. Βέβαηα ππάξρεη 

θάπνηνο γεληθφο θαλφλαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, φ,ηη έρεη γξαθεί απφ ππνηηζέκελνπο 

αγξάκκαηνπο είλαη δεκψδεο. Απηφ φκσο θαηά ηνλ Ν. Σσκαδάθε δελ κπνξεί λα είλαη 

απφιπην θαη ηνχην δηφηη ζπλήζσο λφζεπαλ ηνλ αηηηθηζκφ κε ηελ θνηλή γιψζζα, ε νπνία 

είρε πάξεη πνιιά ζηνηρεία απφ ηελ ιαηηληθή, αιιά θαη απηή ε θνηλή αθφκα λνζεπφηαλ απφ 

δεκψδεηο ηχπνπο. φκσο ηα πξάγκαηα θαίλεηαη λα πεξηπιέθνληαη πεξηζζφηεξν αθνχ 

αθφκα θαη ε κεζαησληθή δεκψδεο λνζεχεηαη ζπρλά απφ ηχπνπο ινγηφηεξνπο θαη ε 

λενειιεληθή δεκψδεο αλακεηγλχεηαη κε ζηνηρεία ζπληεξεηηθφηεξα. 

Απφ ηνλ 12° αη. κ.Υ. ε παηδεία είρε σο ζθνπφ λα γξάθνπλ νη λένη ηελ αηηηθή δηάιεθην, 

αιιά δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε ην γεγνλφο φηη ν Βπδαληηλφο, φηαλ γξάθεη πεξί 

δηδαθηηθψλ ζεκάησλ, αγσλίδεηαη λα δηαθξηζεί αθφκα θαη κε ην χθνο ηεο γξαθήο, ηδηαίηεξα 

κάιηζηα φηαλ θαηαγίλεηαη κε πξνβιήκαηα. ε ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ ζεκάησλ ζπγθξίλεηαη 

κε απηήλ ησλ δνθηκίσλ πνχ εθζέηνπλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο κε ηελ θαηάιιειε 

εθιατθεπηηθή κνξθή. Οη Βπδαληηλνί ζπγγξαθείο θαηείραλ ηελ ηέρλε λα δηδάζθνπλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ην επίπεδν κφξθσζεο ηνχ καζεηνχ θαζψο θαη ηνλ επξχηεξν 

θχθιν ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, θαη πξνζπαζψληαο λα θάλνπλ δσληαλή ηελ δηδαζθαιία 

ηνπο ηελ εκπινχηηδαλ θαη κε πλεπκαηψδεηο παξαηεξήζεηο αθφκα. επί ησλ Παιαηνιφγσλ ε 

ξνπή πξνο ηελ θαζαξεχνπζα θζάλεη ζην απνθνξχθσκα θαη έηζη κεγαιψλεη ηί ράζκα 

κεηαμχ θαζνκηινπκέλεο θαη γξαθνκέλεο. επηπιένλ δελ πξέπεη λα αγλνεζεί ην φηη νη 

Βπδαληηλνί έπξεπε ζε πνιιά δεηήκαηα (πνιηηηθά, ζηξαηησηηθά) λα εθθξάζνπλ πιήζνο 

λέσλ ηδεψλ θαη έηζη ήηαλ πξαθηηθά αδχλαην λα πεξηνξηζζνχλ ζην θιαζζηθφ ιεμηιφγην. 

ζνλ αθνξά ζηνλ βηελλαίν ειιεληθφ  θηινινγηθφ θψδηθα. 65  ε ρξεζηκνπνηνχκελε 

γιψζζα δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα πνχ θαηέβαιιαλ θάπνηνη Βπδαληηλνί γηα λα γξάθνπλ 

ζηελ επηζπκεηή αηηηθή δηάιεθην, ίζσο ηερλεηή θαη εμεδεηεκέλε, ίζσο αθφκε θαη πνιχ 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαζνκηινπκέλε. κσο, βάζεη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
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επηζηεκνληθήο νξνινγίαο, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε γιψζζα ηνχ ρεηξνγξάθνπ σο 

ινγία, κε εκθαλή φκσο ηε ιαηηληθή επηξξνή. Βέβαηα ε ιαηηληθή επηξξνή απνδεηθλχεηαη 

θαη απφ νξηζκέλεο κεζφδνπο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο. αλαθέξνπκε σο 

παξάδεηγκα ηε κέζνδν ηεο ηαβιέηηαο (ηνιέηηαο), ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ζε πξνβιήκαηα 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

ρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ παξαηεξνχκε φηη θάπνηεο απφ απηέο, 

φπσο π.ρ. ηεο δνθηκήο ηνχ πνιιαπιαζηαζκνχ, ηεο δηαίξεζεο θαη ηεο πξφζζεζεο πνιιψλ 

αξηζκψλ, ζήκεξα είλαη άγλσζηεο. Μάιηζηα αμίδεη λα αλαθέξνπκε, φηη ζε θακία βαζκίδα 

ηεο εθπαίδεπζεο δελ δηδάζθεηαη ζήκεξα ε κέζνδν δνθηκήο αζξνηζκάησλ πνιιψλ 

πξνζζεηέσλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ξίδεο ηξίηεο ηάμεο δειαδή, δελ δηδάζθεηαη 

πιένλ ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπο. 

Ζ ζχγθξηζε ηεο καζεκαηηθήο νξνινγίαο θαη ησλ κεζφδσλ εθείλεο ηεο επνρήο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ζεκεξηλέο απνδεηθλχεη, φηη ζην πέξαζκα ηνχ ρξφλνπ άιινη κελ ηξφπνη 

επίιπζεο θαη επηζηεκνληθνί φξνη εμαθαλίδνληαη, άιινη δε εμειίζζνληαη, ελψ άιινη 

παξακέλνπλ ίδηνη. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ζεκαληηθά, δηφηη βνεζνχλ ζην λα ζρεκαηίζνπκε 

κία θαιχηεξε εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ κεζφδσλ δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ, φζνλ 

αθνξά ζηελ επηλφεζε κεζφδσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηξφπσλ δηδαζθαιίαο γηα ηελ 

θαηά ηί δπλαηφλ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ  
ην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ βηελλαίν 

ειιεληθφ θηινινγηθφ θψδηθα 65 . Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 

o Παξάζεζε ηνπ καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη επίιπζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

βηελλαίν ειιεληθφ θηινινγηθφ θψδηθα 65 

o Δπίιπζε ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο δηδαζθφκελεο 

κεζφδνπο 

Σα παξαδείγκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη επηιχζεθαλ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε 

ζπλέρεηα 

 

3.1 Πεξί ηνπ πσο εζηί ηίο άλ κεξηζζήο έρεη δηακεξίζαη ηά ηγ πξόο ηό γελέζζαη ηώλ ηγ 

ν δηακεξηζκόο ε, θαί λά ελαπνκείλσζηλ θαί  δ ηδάθηζκα. 

 Έζησ φηη  δεηείο πψο εζηί εηδέλαη ηίο άλ κεξηζζήο έρεη δηακεξίζαη ηά ηγ πξφο γελέζζαη 

ηψλ ηγ ν δηακεξηζκφο ε θαί λά ελαπνκείλσζηλ θαί δ ηδάθηζκα. 

 Έρεηο δέ ηνχην εηδέλαη νχηνο: Πάληνηε άθειε άπεξ δεηείο απνκείλαη, εμ σλ δεηείο 

δηακεξίζαη, ηνπηέζηη άθειε ηά δ εθ ηψλ ηγ θαί απνκέλνζηλ ζ. Εήηεη πνζάθηο έρεηο 

πξνζζήλαη ηά ηγ είο ηά ζ ψζηε γελέζζαη ν αξηζκφο ηνχησλ νκνχ, είο ε κεξηδφκελνο κή 

έρσλ ηδάθηζκα· άπεξ ε είπνκελ πξφο ηφ γελέζζαη ηψλ ηγ ν δηακεξηζκφο ε·β-ίο νχλ ηγ 

γίγλνληαη θο. Έλσζνλ ηά θο κεηά ηψλ ζ θαί γίγλνληαη νκνχ ιε. Μέξηζνλ ηά ιε κεηά ηψλ ε 

θαί γίγλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο δ. Πξφζζεο επί ηψλ ιε ψλ εκέξηζαο, ηά δ άπεξ δεηείο 

απνκείλε θαί γίλνληαη νκνχ ιζ. Καί ηά κέλ ιζ εζηί ηά ηγ, ηά δέ δ εζηί ὁ κεξηζζήο φλ 

δεηείο. 

 Μέξηζνλ λχλ ηά ιζ νχ κεηά ηψλ δ αιιά κεηά ηψλ ηγ, θαί γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο γ. 

Μέξηζνλ ηφλ έλα δηακεξηζκφλ κεηά ηνχ εηέξνπ, ηνπηέζηη ηά δ κεηά ηψλ γ θαί γίλεηαη ν έθ 

ηψλ δχν δηακεξηζκψλ δηακεξηζκφο, β α/γ. Δζηί δέ θαί ν κεξηζζήο φλ δεηείο ηψλ ηγ, ηά β 

α/γ, άπεξ β α/γ εζηί ηά δ. Σά ηγ δέ εζηί ηά ιζ, θαζψο είπνκελ. 

 Μέξηζνλ γάξ ηά ηγ άπεξ εζηί ηξίηα ιζ, κεηά ηψλ δ/γ ψλ πνηνχζηλ ηά β α/γ θαί γίλεηαη ν 

ηνχησλ δηακεξηζκφο ε θαί απνκέλεη θαί δ ηδάθηζκα σο εδήηεζαο. 

Οη παξαπάλσ αξηζκνί είλαη νη εμήο : 

ηγ = 13 , ε = 5 , δ = 4 , ζ = 9 , θο = 26 , ιε = 35 , ιζ = 39 , δ=7 , γ = 3 , β α/γ = 2 1/3 , δ/γ = 

7/3 
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Με ηι πρέπει νά διαιρίζουμε ηό 13 ώζηε νά έχουμε πηλίκον 5 καί "ηζάκιζμα"4. 

Αθνινπζεί ηήλ εμήο πνξεία πξάμεσλ: 13-4=9, 13*2=26, 26+9=35, 35/5=7, 35+4=39. Καί 

γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά, πψο ηά κέλ 39 είλαη ηά 13, ηά δέ 7 είλαη ν κεξηζζήο, φλ δεηείο. 

Οπφηε 39/13=3, θαί 7/3= 2 1/3 ν δεηνχκελνο κεξηζζήο. Γειαδή ηά 39/3 άλ δηαηξεζνχλ κε 

ηά 7/3 είλαη ζαλ λά δηαηξνχκε ηά 39 κε ηά 7, νπφηε έρνπκε πειίθνλ 5 θαί  ππφινηπν 4. 

Παξαηεξνχκε πψο θαη   νπζίαλ επηιχεη ηήλ εμίζσζε 13*3=5*3ρ+4, ἣ 13=5*ρ+4/3, ηφ 

νπνίν γηά εκάο ζεκαίλεη πψο δηαηξνχκε ηφ 13 κέ ηφ 2 1/3 πξνθεηκέλνπ λά  έρνπκε πειίθνλ 

5 θαί ππφινηπν 4/3. Ίζσο γη’ απηφλ ηνλ ιφγν λά ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ″ηδάθηζκα 4″, θαί 

φρη ″ππφινηπν 4″. Ζ ζθέςε ηνπ είλαη ινηπφλ λά βξεί θάπνην πνιιαπιάζην ηνπ 13, ψζηε άλ 

ηφ δηαηξέζεη κε ηφ 5, λά έρεη ππφινηπν 4. ’ απηφ ηφ ζεκείν πξέπεη λά ζεκεησζεί πψο ζηήλ 

ηαπηφηεηα ηήο δηαίξεζεο: 

 θ*13=5*θρ+4, κέ θ αθέξαην, ηφ 5 κπνξεί λά είλαη πειίθνλ ή θαί δηαηξέηεο. 

ηελ ζεκεξηλή επνρή απηό ην πξόβιεκα ζα ην ιύλακε κε ηνλ εμήο ηξόπν: 

                                                

13 3 5 3 4

39 15 4

35

15

7

3

x

x

x

x

    

  

 



 

3.2.Πεξί ηνπ πσο εζηί εθ ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θύθινπ εηδέλαη ηελ ηνύηνπ δηάκεηξνλ . 

Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, βπδαληηλά ζχκβνια 

Έζησ θχθινο ηηο φζηηο εζηί ή ηνχηνπ πηζακψλ θβ. Εεηείο δε  εηδέλαη θαη ηελ ηνχηνπ 

δηάκεηξνλ . Γεί νπλ πξψηνλ γηγλψζθεηλ  φηη παληφο θχθινπ πεξίκεηξνο , ηξηπιάζηνλ 

ιφγνλ θαη α/δ έρεη εθ ηεο δηακέηξνπ απηνχ. Πνίεζνλ νπλ έβδνκα (30) αθέξαηα γ θαη α/δ. 

Σα δε γ θαη α/δ γίγλνληαη θβ έβδνκα . Πνίεζνλ θαη ηαο ζπηζακάο ηεο πεξηκέηξνπ έβδνκα 

δ-θηο νπλ θβ γίγλνληαη ξλδ έβδνκα. Μέξηζνλ ηά ξλδ έδβνκα κεηά ησλ θβ εβδφκσλ θαη 

γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο δ. Δζηί δε ε δηάκεηξνο ηνπ θχθινπ ζπηζακψλ δ , φζηηο 

θχθινο έρεη πεξίκεηξνλ ζπηζακψλ θβ. 

 

α 

αεδ  

ββ 

δ 
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Χζαχησο δε θαη παληφο θχθινπ δεηψλ εηδέλαη  δηάκεηξνλ , πνίεζνλ ηελ ηνπ δεηνπκέλνπ 

θχθινπ πεξίκεηξνλ , έβδνκα , θαη κέξηζνλ ηα γελφκελα έβδνκα πάληνηε κεηά ησλ θβ 

εβδφκσλ ψλ πνηνχζηλ ηα (35) γ θαη α/δ . Καη φζνο γέλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο , 

ηνζνχησλ ζπηζακψλ εζηί ε ηνπ δεηνχκελνπ θχθινπ δηάκεηξνο. 

Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια 

Μαζ. ρ. Σνπ θεθ. 167.(ξμδ).Δχξεζε ηεο δηακέηξνπ θχθινπ απφ ηελ πεξίκεηξνλ απηνχ. 

Θεσξεί ηελ πεξίκεηξν ίζε κε 22 ζπηζακέο , θαη δηαηξεί κε ηελ δηάκεηξν ιέγνληαο  , φηη 

απηή ε δηαίξεζε δίλεη πάληα 3 1/7=22/7. Καηά ζπλέπεηα ε δηάκεηξνο ζα είλαη ίζε κε 

22/(22/7)=7 ζπηζακέο . Πξνθαλψο ην 3 1/7 αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ π, δειαδή 

απνηειεί κηα πξνζέγγηζε ηνπ π=3,14159... 

 

Λχζε- χγρξνλε κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια  

Σν πξφβιεκα καο δεηάεη λα βξνχκε κέζα απφ ηελ πεξίκεηξν ηελ δηάκεηξν ηνπ θχθινπ . 

Έζησ θχθινο Οξ  

L=2πξ 

L=πδ 

 

 

 

 

3.3. Πεξί ηνπ ηη εζηί ξίδα αξηζκνύ θαη ηη εζηί θνξπθή, θαη πσο εζηί εηδέλαη από κελ 

ηεο ξίδεο ηελ θνξπθήλ,  από δε ηεο θνξπθήο ηελ ξίδαλ. 

 

Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, Βπδαληηλά ζχκβνια 

(20) Κνξπθή κελ εζηί παο ηηο πνιιαπιαζηαζκφο απφ ηηλνο αξηζκνχ εηο εαπηφλ 

πνιιαπιαζηαδνκέλνπ. Ρίδα δε εζηί ν αξηζκφο, ν ηελ θνξπθήλ πνιιαπιαζηάζαο, η-θηο γαξ η 

γίλνληαη ξ, θαη ηα κελ ξ εζηί θνξπθή ησλ η, ηα δε η εζηί ξίδα ησλ ξ. Χζαχησο θαη ηα-θηο ηα 

γίλνληαη ξθα. Καη ηα κελ ξθα εζηί θνξπθή ησλ ηα, ηα δε ηα εζηί ξίδα ησλ ξθα. Χζαχησο δε 

θαη παο ηηο έηεξνο αξηζκφο, θ’ αλ ηε αθέξαηνο εζηί, θ’ αλ ηε έρε θαη α/β ή α/γ ή α/δ ή θαη 

φζνλ έιαηην κέξνο έρεηο εηπείλ, εηο εαπηφλ πνιιαπιαζηαδφκελνο, ν κελ εμ απηνχ 

γελφκελνο πνιιαπιαζηαζκφο θνξπθή εζηί ηνπ δη’ νζ γέγνλε πνιιαπιαζηαδφκελνο κείδσλ. 

Ρίδα δε εζηί ν πνιιαπιαζηάδσλ αξηζκφο ηελ απμελζείζαλ θνξπθήλ, αλάινγεο πξνο ην ηεο 

ξίδεο κέγεζνο. 

Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια 
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Μαζ. ρ. Σνπ θεθ. 120. (ξθ). Ση εζηί ξίδα αξηζκνχ θαη ηη εζηί θνξπθή;‘Κνξπθή εζηί παο 

ηηο πνιιαπιαζηαζκφο απφ ηηλνο αξηζκνχ εηο εαπηφλ πνιιαπιαζηαδνκέλνπ’. ‘Ρίδα δε εζηί 

ν αξηζκφο ν ηελ θνξπθήλ πνιιαπιαζηάζαο’. 

Γειαδή γηα ηνλ ζπγγξαθέα ε θνξπθή είλαη ην ηεηξάγσλν ελφο αξηζκνχ, θαη ε ξίδα είλαη 

θάπνηνο άιινο αξηζκφο, ν νπνίνο πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ δίλεη ηνλ 

αξρηθφλ αξηζκφ. 

Λχζε- χγρξνλε κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια 

Υ
2 
= ρ * ρ 

Π.ρ.  2
2 
= 2 * 2,       4

2
 = 4 * 4 

 

3.4.Πεξί ηνπ πσο εζηί εηδέλαη αξηζκνύο ηηλαο δύν ηνηνύηνπ κεγέζνπο ώζηε είλαη ην 

α/δ(=1/4) κέξνο ηνπ ελόο ώζπεξ ην α/γ(=1/3) ηνπ εηέξνπ, θαη όηη όζε αλ γέλεηαη ε 

ηνύησλ πνζόηεο ελσζέλησλ ησλ δπν αξηζκώλ, ηνζαύηε γελέζζαη θαη 

πνιιαπιαζηαζζέλησλ ησλ δύν.     

Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, βπδαληηλά ζχκβνια 

 Έζησ φηη δεηείο πσο εζηί εηδέλαη αξηζκνχο ηηλαο δπν ηνηνχηνλ κεγέζνπο ψζηε είλαη ην α/δ 

ηνπ ελφο ψζπεξ ην α/γ ηνπ εηέξνπ, θαη φηη φζε αλ γέλεηαη ε ηνχησλ πνζφηεο ελσζέλησλ 

ησλ δχν αξηζκψλ, ηνζαχηε γελέζζαη ε ηνχησλ πνζφηεο θαη πνιιαπιαζηαζζέλησλ ησλ δχν 

αξηζκψλ.  

   Έρεηο δε θαη ηνπηνπ εηδέλαη δηα ηεο κεηαρεηξίζεσο ηνπ πξάγκαηνο(=κέζνδνο ησλ ηξησλ 

κε αγλσζην ρ εμηζσζεο). (35) Καη πξσηνλ κελ επξε έλα αξηζκφ ψζηε είλαη ην α/δ απηνχ 

κέξνο ψζπεξ ην α/γ ηνπ εηέξνπ, σο ηα δ θαη γ. Σν γαξ α/δ ησλ δ φπεξ εζηί α, εζηί α/γ 

κέξνο ησλ γ. Μέξηζνλ δε ηα δ δηα ησλ γ θαη γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο α θαη α/γ. Δπεί 

νπλ ην κελ α/δ κέξνο ησλ δ φπεξ εζηί α, εζηί α/γ κέξνο (79v)(1) ησλ γ, ηα δε δ πξνο ηα γ 

εζηί α θαη α/γ, ιεγέζζσ ν κελ εηο αξηζκφο πξαγκα α, ν δε έηεξνο πξαγκα α θαη α/γ ελφο 

πξάγκαηνο.  

    Πνιιαπιάζηαζφλ δε ην α πξαγκα κεηά ηνπ ελφο πξάγκαηνο θαη ην α/γ πξαγκα νπλ α 

κεηά ελφο πξάγκαηνο θαη α/γ πνιιαπιαζηαδφκελνλ, άπαμ α θαη α/γ πνιιαπιαζηάδεη 

ηδέλζνλ(=ηεηξάγσλν ηνπ ρ) α θαη α/γ ελφο ηδέλζνπ. Έρεηο νπλ ηδέλζνλ α θαη α/γ ελφο 

ηδέλζνπ. Ο δε θαλψλ ησλ ηδέλζσλ θαη ησλ πξαγκάησλ ιέγεη, σο φηαλ ηα πξάγκαηα εηζί 

φκνηα ησλ ηδέλζσλ, λα ελψζεο ηα πξάγκαηα θαη λα κεξίζεο ηαπηα δηα ησλ ηδέλζσλ, θαη ν 

εμειζψλ δηακεξηζκφο εζηί ν έιαηηνο αξηζκφο νλ δεηείο.  

    δε ιέγεη ν θαλψλ(5) ηνηνχηνλ εζηί. Έλσζνλ ην α πξάγκα κεηά ηνπ ελφο πξάγκαηνο 

θαη α/γ, σλ είπνκελ φηη ν κελ εηο αξηζκφο εζηί πξαγκα α, ν δε έηεξνο πξαγκα α θαη α/γ. 
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γίλνληαη νκνπ πξάγκαηα β θαη α/γ ελφο πξάγκαηνο. Μέξηζνλ δε ηα β πξάγκαηα θαη α/γ 

άπεξ ηξίηα δ(=7), κεηά ηνπ ελφο ηδέλζνπ θαη α/γ άπεξ ηξίηα δ, θαη γίλεηαη ν ηνχησλ 

δηακεξηζκφο α θαη γ/δ. Καη ηδνχ ν έιαηηνο αξηζκφο εζηί α θαη γ/δ.  

    Δπεί δε δεηείο εηδέλαη θαη ηνλ εηέξνλ αξηζκφλ, ιαβέ ην α/γ ηνπ α θαη γ/δ φπεξ εζηί 

δ/ηβ(=7/12), θαζ’ νλ ιφγνλ είπνκελ ην α/γ ηνπ ελφο έζησ ψζπεξ ην α/δ ηνπ εηέξνπ. Έρεηο 

νπλ εηδέλαη ηνλ ηνηνπηνλ αξηζκφλ νπησο:        

      δ
γ
 γ/δ  

      δ  

      α θαη γ/δ    

 

   Γηπιαζηάζνλ ηα δ/ηβ δ-θηο(ηεηξάθηο, επί 4) νπλ δ/ηβ γίλνληαη θε/ηβ άπεξ εζηί (10) β θαη 

δ/ηβ, ηνπηέζηη β θαη α/γ. Σν δε α/δ ησλ β θαη α/γ εζηί δ/ηβ άπεξ δ/ηβ εζηί α/γ κέξνο ηνπ 

ελφο θαη γ/δ. Καη ν κελ εηο αξηζκφλ εζηί α θαη γ/δ, ηαπηφλ δ’ επεηλ α θαη ζ/ηβ(=9/12), ν δε 

έηεξνο εζηί β θαη δ/ηβ. Έλσζνλ ην α θαη ζ/ηβ κεηά ησλ β θαη δ/ηβ θαη γίλνληαη νκνπ δ θαη 

α/ηβ. Πνιιαπιαζηάζνλ δε ηα α θαη ζ/ηβ κεηά ησλ β θαη δ/ηβ θαη γίλεηαη ν ηνχησλ 

πνιιαπιαζηαζκφο πάιηλ δ θαη α.ηβ, θαζψο νχησο εδήηεζαο ίλα νη δχν αξηζκνί έζηαη ην 

α/δ ηνπ ελφο ψζπεξ ην α/γ ηνπ εηέξνπ, θαη φζε αλ γέλεηαη, ε ηνχησλ πνζφηεο ελσζέλησλ 

ησλ δπν αξηζκψλ, ηνζάπηε γελέζζαη ε ηνχησλ πνζφηεο θαη πνιιαπιαζηαζζέλησλ ησλ δπν 

αξηζκψλ. Οπο ηηλαο αξηζκνχο επξεο δηα ηεο πξνρείξνπ ηαχηεο κεηαρεηξίζεσο ηνπ 

πξάγκαηνο, ην α/δ θαη β α/γ.  

      Γίλεηαη δε ηνπην δη’ νκνίαο κεηαρεηξίζεσο ηνπ απηνχ θαλφλνο(15) πξνρεηξεζηέξσο. 

Μέξηζνλ ηα δ δηα ηνπ γ θαζψο νχησο θαη πξφηεξνλ επνίεζαο, θαη γίλεηαη ν ηνχησλ 

δηακεξηζκφο α α/γ. Πξφζζεο θαη α πάληνηε θαη γίλνληαη νκνχ β θαη α/γ. Δζηί δε ν κείδσλ 

αξηζκφο β θαη α/γ, ηαπηφλ δ’  επεηλ β δ/ηβ.  

        Μέξηζνλ δε ηα β α/γ άπεξ εζηί ηξίηα δ, κεηά ηνπ α/γ άπεξ εζηί ηξίηα δ, θαη γίλεηαη ν 

ηνχησλ δηακεξηζκφο α γ/δ, ηαπηφλ δ’ επεηλ α ζ/ηβ. Δζηί δε ν έιαηηνο αξηζκφο α ζ /ηβ. Σν 

γαξ α/δ ησλ β δ/ηβ άπεξ εζηί δ/ηβ εζηί α/γ ηνπ α ζ/ηβ. Έλσζνλ ηνλ έλα αξηζκφλ κεηά ηνπ 

εηέξνπ ηνπηέζηη ηα β θαη δ/ηβ κεηά ηνπ α θαη ζ/ηβ θαη γίλνληαη νκνχ δ α/ηβ. 

Πνιιαπιαζίαζνλ ηα β θαη δ/ηβ κεηά ηνπ α θαη ζ/ηβ θαη γίλεηαη ν ηνχησλ 

πνιιαπιαζηαζκφο πάιηλ δ α/ηβ σο εδήηεζαο.  

Έηεξνλ ηνχηνπ φκνηνλ.  

Έζησ φηη δεηείο πσο έζηη εηδέλαη(20) αξηζκφο ηηλαο δχν ηνηνχηνλ κεγέζνπο ψζηε είλαη ην 

α/ε κέξνο ηνπ ελφο ψζπεξ ην α/δ ηνπ εηέξνπ, ελσζέληεο δε νη δχν αξηζκνί, γέλεζζαη ε 

ηνχησλ πνζφηεο ηνζαχηε φζε θαη πνιιαπιαζηαζζέληεο νη δπν αξηζκνί.  
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          Έρεηο νπλ θαη ηνχην εηδέλαη ζηα ηεο πξψηεο ,κεηαρεηξίζεσο εο επνίεζαο ησλ 

πξαγκάησλ θαη ηδέλζσλ. Δπεί δε απηή ε κεηαρείξηζηο δεδήισθελ εκηλ θαλφλαλ 

πξνρεηξέζηεξνλ, πνίεζαλ ηνχην δηα ηνπ πξνρεξεζηέξνπ θαλφλνο θαη επξήζεο θαιψο ην 

δεηνχκελνλ.  

           Δπεί νπλ δεηείο δχν ηηλαο αξηζκνχο ψζηε είλαη ην α/ε κέξνο ηνπ ελφο ψζπεξ ην α/δ 

κέξνο ηνπ εηέξνπ, κέξηζνλ ηα ε δηα ησλ δ θαη γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο α α/δ. 

Πξνζζέο α θαη γίλνληαη β α/δ. Δζηί δε ν κείδσλ αξηζκφο β α/δ, ηαπηφλ δ’ επεηλ β ε/θ(= 

5/20). Μέξηζνλ δε ηα β α/δ άπεξ εζηί (25) ηέηαξηα ζ, κεηά ηνπ δηακεξηζκνχ νπ είπνκελ α 

α/δ κέξνο εζηί ηέηαξηα ε θαη γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο α δ/ε, ηαπηφλ δ’ επεηλ α ηο/θ. 

Δζηί δε ν έιαηηνο αξηζκφο α ηο/θ(=16/20).  

ζ
δ
 δ/ε  

ε  

α δ/ε  

          Σν γαξ α/ε ησλ β θαη ε/θ φπεξ εζηί ζ/θ εζηί α/δ ηνπ ηο/θ. Έλσζνλ ηνλ έλα αξηζκφλ 

κεηά ηνπ εηέξνπ ηνπηέζηη ηα β θαη ε/θ κεηά ηνπ α θαη ηο/θ θαη γίλνληαη νκνχ δ θαη α/θ. 

Πνιιαπιαζίαζνλ ηα β θαη ε/θ κεηά ηνπ α θαη ηο/θ, θαη γίλεηαη ν ηνχησλ πνιιαπιαζηαζκφο 

πάιηλ δ θαη α/θ θαζψο νχησο εδήηεζαο.  

Χζαχησο δε θαη παλ έηεξνλ ηνχησλ φκνηνλ δήηεκαλ δηα ηεο νκνίαο ηαχηεο πξνρείξνπ 

κεηαρεηξίζεσο, έρεηο εηδέλαη θαιψο ην δεηνχκελνλ.  

 

 

Μαζ. ζρ. ηνπ θεθ. 143(ξκγ). Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ρ. (1/4)=ς(1/3) θαη ρ+ς=ρ.ς θαη 

ηεο ιχζεο ηνπ.  

Λχζε-χγρξνλε κεζνδνινγηα,ζπγρξνλά ζχκβνια. ήκεξα, αληηθαζηζηψληαο ην ρ απφ ηελ 

πξψηε εμίζσζε ζηελ δεχηεξε, ζα είρακε:  

4/3+ς=ς
2
 (4/3), νπφηε ς. (7/3)=ς

2
 . 4/3, δειαδή ς.(4ς -7)=0, απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη 

ς=0, ε ς=7/4, θαη ζπλεπψο ρ=0,ε ρ=7/3.  

Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια. Ο ζπγγξαθέαο αθνινπζεί ηελ εμήο 

κέζνδν: Γξάθεη ,πσο ην 4 θαη ην 3 είλαη δχν αξηζκνί επηζπκεηνί αθνχ ην ¼  ηνπ 4 θάλεη 1 

θαη ην 1/3 ηνπ 3 πάιη θάλεη 1. Καηφπηλ γξάθεη 4/3=1 1/3,θαη ιέεη:  

Έζησ ν έλαο πξάγκα 1, πξνθαλψο ελλνψληαο ρ. Καη ν άιινο ηφηε ζα είλαη 1 1/3 ηνπ 

πξάγκαηνο, δειαδή ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ πξάγκαηνο ρ+ρ/3, θαη έρεη: ρ(ρ+ρ/3)=ρ
2
 

+ρ
2
/3. Απηά δελ ηα γξάθεη, αιιά πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηγξαθή πνπ θάλεη, γηαηί γξάθεη 
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ζπγθεθξηκέλα, πσο ΄΄πξαγκα ελ πνιιαπιαζηάδεηο κεηά ελφο πξάγκαηνο θαη έρεηο ηδέλζνλ 

ελ΄΄, θ.ι.π. Καηαιήγεη ινηπφλ ζηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο εμίζσζεο  

          ρ
2
 +ρ

2
/3=ρ+(1 1/3).ρ=(2 1/3). ρ.  

ε απηφ ην ζεκείν αλαθέξεη ηνλ θαλφλα ησλ ηδέλζσλ θαη ησλ πξαγκάησλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν: ΄΄ηαλ ηα πξάγκαηα εηζί φκνηα ησλ ηδέλζσλ, θαη ν εμειζψλ δηακεξηζκφο εζηί 

ν έιαηηνο αξηζκφο νλ δεηείο ΄΄. Έρεη ινηπφλ ρ
2
. (4/3)=ρ. (7/3), θ.ι.π.  

Παξαηεξνχκε βέβαηα πψο θαη ζ’ απηήλ ηελ εμίζσζε δελ αλαθέξεη θαζφινπ ηελ κεδεληθή 

ιχζε.  

Πξνηείλεη θαηφπηλ, γηα ην ίδην πξφβιεκα κία ΄΄πξνρεηξνηέξαλ κεηαρείξηζηλ ΄΄, ε νπνία 

είλαη νπζηαζηηθά ε ζχγρξνλε κέζνδνο ηεο επίιπζεο ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο.  

3.5. Πεξί ηνπ πώο εζηί εηδέλαη ηίλεο αλ δύν αξηζκνί ,αιιήισλ πνιιαπιαζηαδόκελνη , 

πνιιαπιαζηάζσζη α αθέξαηνλ , θαη ν κελ έζησ έιιαησ , ν δε ερέην γ πιείσ ηνπ 

ειάηηνλνο . 

 

Έζησ φηη δεηείο εηδέλαη ηίλεο αλ νη δχν αξηζκνί αιιήισλ πνιιαπιαζηαδφκελνη, 

Πνιιαπιαζηάζαη έρσζηλ α αθέξαηνλ , νη δε δχν αξηζκνί νη πνιιαπιαζηάδνληεο Σν α, ν 

κελ έζησ έιαηην , ν δε ερέησ γ πιείσ ηνπ ειάηηνλνο. Έρεηο δε θαη ηνχηνεηδέλαη δηα ηεο 

κεηαρεηξίζεσο ηνπ πξάγκαηνο. Λεγέζζσ γαξ ν κελ εηο αξηζκφο , πξάγκα α ,ν δε έηεξνο 

κείδσλ αξηζκφο ιεγέζζσ Καη απηφο πξάγκα α φπεξ έρεη γ πιείσ ηνπ εηέξνπ ειάηηνλνο 

πξάγκαηνο .Πνιιαπιαζίαζνλ δε ην α πξάγκα κεηά ηνπ ελφο πξάγκαηνο ηνπ έρνληνο θαη γ 

πιείσ .Σν α νπλ πξάγκα κεηά ηνπ ελφο πξάγκαηνο πνιια(20)πιαζηαδφκελνλ ,α άπαμ α 

πνιιαπιαζηάδεη ηδέλζνλ α ,σο θαη επί ηνπ πξψηνπ δεηήκαηνο νχησο είπνκελ ,απνκέλνζηλ 

δε θαη γ πξάγκαηα . θξάηεη νπλ παξά ζαπηψ ηδέλζνλ α θαη γ πξάγκαηα .Εεηείο δε 

πνιιαπιαζηάζαη δη απηψλ α αθέξαηνλ αξηζκφλ.Ο δε θαλψλ ησλ πξαγκάησλ ιέγεη , σο 

φηαλ ηα ηδελζα θαη ηα πξάγκαηα εηζί φκνηα ηνπ αξηζκνχ νπ δεηείο , λα πνηήζεο ηα 

πξάγκαηα ηδέλζα ,ηνπηέζηη λα κεξίζεο ηα πξάγκαηα κεηά ησλ ηδέλζσλ , θαη εμεξρφκελα 

πάιηλ εηζί πξάγκαηα. Έπεηηα λα δηακεξίζεο ηνλ εμειζφληα δηακεξηζκφλ ησλ πξαγκάησλ 

εηο δχν ,θαη λα πνιιαπιαζηάζεο ηα ήκηζε πξάγκαηα εηο εαπηά ,θαη λα ελψζεο ηνλ 

γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκφλ ησλ εκίζεσλ πξάγκαησλ κεηά ηνπ αξηζκνχ νπ δεηείο. Καη 

φζε εζηί ε ξίδα νκνχ ηνπ φινπ ζψκαηνο ησλ ηνηνχησλ , ειάηησ ησλ εκίζεσλ πξαγκάησλ 

,εζηί ν δεηνχκελνο αξηζκφο .Ο δε ιέγεη ν θαλψλ ηνηνχησλ εζηί ηδέλζνλ α θαη γ πξάγκαηα, 

εηζί φκνηα ηνπ αξηζκνχ νπ λπλ δεηείο πνιιαπιαζηάζε , α αθέξαηνλ .Κξάηηεη νπλ ηδίσο ην 

α ηδέλζνλ . Μέξηζνλ δε ηα γ πξάγκαηαδηα ηνπ ελφο ηδέλζνπ θαη γίλεηαη ν  ηνχηνλ 

δηακεξηζκφλ πάιη γ πξάγκαηα σο ην πξφηεξνλ .Μέξηζνλ ηαχηα εηο δχν θαη γίλεηαη ην 
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ήκηζε ηνχηνλ, πξάγκα α α/β .Πνιιαπιαζίαζνλ ην α α/β πξάγκα εηο εαπηφ.α α/β-θηο α α/β 

γίλνληαη β α/δ . Έλσζνλ ηαχηα κεηά ηνπ α αξηζκνχ νπ δεηείο πνιιαπιαζηάζαη νη δχν 

αξηζκνί α αθέξαηνλ,θαη γίλνληαη νκνχ γ α/δ .Ζ δε ξίδα ησλ γ α/δ ειάηησ ηνπ εκίζεσο ησλ 

γ πξαγκάησλ φπεξ εζηί α α/β,εζηί ν έιαηηνο αξηζκφο . Ο δε έηεξνο κείδσλ ,εζηί ηνζνχηνο 

,(30) έρεη δε έηη θαη γ πιείσ. Γη’ απηφλ γαξ ησλ δχν αξηζκψλ πνιιαπιαζηάδεηαη α 

αθέξαηνλ .Γίλεηαη δε ηνχην δη’ νκνίαο κεηαρεηξίζεσο ηνπ απηνχ θαλφλνο πξνρεηξεζηέσο . 

Λάβε ηα ήκηζε ησλ γ σλ είπνκελ φηη έρεη ν κείδσλ αξηζκφο πιείσ, άπεξ εζηί α α/β. 

Πνιιαπιαζίαζνλ δε ην α α/β εηο εαπηφ  α α/β –θηο νπλ α α/β εζηί β α/δ. Πξφζζεο θαη φπεξ 

δεηείο ίλα νη δχν αξηζκνί πνιιαπιαζηάζσζηλ α αθέξαηνλ ,θαη γίλνληαη νκνχ γ α/δ .Ζ δε 

ξίδα ησλ γ α/δ ,ειάηησ α α/β φπεξ εζηί ην ήκηζε ησλ γ ,εζηί ν εηο έιαηηνο αξηζκφο . Ο δε 

κείδσλ εζηί ν απηφο θαη έηη γ πιείσ. Γη’ απηψλ γαξ ησλ δχν αξηζκψλ πνιιαπιαζηάδεηαη ν 

α αθέξαηνλ.Ζ δε απφδεημηο εζηί απηή .Ζξίδα ησλ γ α/δ εζηί α ε/η βξαρχ ηη πιείσ α γαξ θαη 

ε/η πνιιαπιαζηάδνζηλ γ θαη βδ/αuu άπεξ εζηί γ α/δ έγγηζηα .Άθειε νπλ α α/β εθ ηεο ξίδεο 

ησλ γ θαη α/δ (35) ήηηο εζηί σο είπνκελ α ε/η βξαρχ ηη πιείσ θαη απνκέλνζηλ γ/η βξαρχ ηη 

πιείσ .Δζηί δε ν κελ έιαηηνο αξηζκφο γ/η βξαρχ ηη πιείσ ,ν δε κείδσλ γ θαη γ/η βξαρχ ηη 

πιείσ .Γη’ απηψλ γαξ ηα γ θαη γ/η γηλνληαη δέθαηα ιγ .Πνιιαπιαζίαζνλ ηα ιγ δέθαηα ηνπ 

κείδνλνο αξηζκνχ ,κεηα ησλ γ/η (78λ)(1) ηνπ ειάηηνλνο γ-ηο νπλ ιγ γίλνληαη 7ζ. Πξφζζεο α 

δηα ην έρεηλ ηα γ/η θαη γ γ/η βξαρχ ηη πιείσ φπεξ  νπ πξνζέζεθαο θαη γίλνληαη νκνπ ξ 

.Πνιιαπιαζίαζνλ δε ηα θάησζελ η κεηά ησλ θάησζελ η η-θηο νπλ η γίλνληαη ξ. 

γ θαη γ/αu γ/αu αuu 

____________ αuu 

γγ 

ζζ γ 

Μέξηζνλ ηα ξ κεηα ησλ ξ θαη γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο α αθέξαηνλ .Καη ηδνχ γ/η 

βξαρχ ηη πιείσ ,κεηά ησλ γ γ/η βξαρχ ηη πιείσ πνιιαπιαζηαδφκελα πνιιαπιαζηάδνζηλ α 

αθέξαηνλ σο εδήηεζαο .Έρεη δε θαη ν κείδςλ αξηζκφο γ (5) Έηεξνλ ηνχηνπ φκνηνλ. Έζησ 

φηη δεηείο εηδέλαη ηίλεο αλ δχν αξηζκνί ,ν κελ νλ έιαηηνλ,ν δε έρσλ ο πιείσ ηνπ ειάηηνλνο 

,αιιήισλ πνιιαπιαζηαδφκελνη ,πνιιαπιαζηάζαη έρνζηλ θδ .Έρεηο δε θαη ηνχην εηδέλαη 

δηα ηεο πξψηεο κεηαρεηξίζεσο ηνπ ελφο πξάγκαηνο θαη ηνπ εηέξνπ ηνπ έρνληνο θαη ο 

πιείσ  θαζψο νχησο επνηήζαο πξφηεξνλ δηα ηνπ ηδέλζνπ θαη ησλ πξαγκάησλ .Έπεη δε 

απηή ε κεηαρεηξίζεσο δεδήισθελ εκίλ θαλφλα πξνρεηξέζηεξνλ ,πνίεζνλ ηνχην δηα ηνπ 

πξνρεηξέζηεξνπ θαλφλνο θαη επξέζεο θαιψο ην δεηνχκελνλ.Λαβέ ηα ήκηζε ησλ ο.Ο κελ 

γαξ εζηί ηηο αξηζκφο άγλσζηνο ,ν δε ηνζνχηνο θαη έηη πιείσ ο.Σα δε ήκηζε ησλ ο  εζηί 

γ.Πνιιαπιαζίαζνλ δε ηα γ εηο εαπηά γ-ηο νπλ γ γίλνληαη ζ.Πξφζζεο θαη ηα θδ άπεξ (10) 
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δεηείο πνιιαπιαζηάζε νη δχν αξηζκνί θαη γίλνληαη νκνχ ιο.Εεηεί ηελ ξίδαλ ησλ ιο ήηηο 

εζηί ο .Καη ν κελ έιαηηνο εζηί ε ξίδα ησλ ιο  ηνπηέζηη ο ,αθαηξεζέλησλ ησλ εκίζεσλ ησλ ο 

ησλ πεξηζζεπφλησλ σο εδήηεζαο .Σνπηέζηη ν έιαηηνο αξηκφο εζηη γ ,ν δε κείδσλ αξηζκφο 

εζηί ζ.Πνιιαπιαζίαζνλ γαξ ηα γ κεηά ησλ ζ θαη γίλνληαη ζ-θηο  γ, θδ .Καη ηδνχ σο 

εδήηεζαο ,ν κελ έιαηηνο αξηζκφο εζηί γ ,ν δε κείδσλ εζηί  γθαη ο πιείσ ,ηνπηέζηη ζ, άπεξ γ 

θαη ζ ακθφηεξα πνιιαπιαζηαδφκελα ,πνιιαπιαζηάδνζηλ θδ σο εδήηεζαο .Χζαχηνο δε θαη 

παλ έηεξνλ ηνχησλ φκνηνλ δήηεκαλ δηα ηεο νκνίαο ηαχηεο πξνρείξνπ κεηαρεηξίζεσο ,έρεηο 

εηδέλαη θαιψο ην δεηνχκελνλ. 

Οη παξαπάλσ αξηζκνί είλαη νη εμήο: 

α=1,β=2,γ=3,δ=4,α/β=1/2,α/δ=1/4,ζ=9,ο=6,θδ=27,ιο=36,γ/η=3/10,ξ=90,ιγ=33,ε/η=8/10,ι

=30,η=10 

Μαζ. ζρ. ηνπ θεθ. 141.(ξκα).Να επξεζνχλ δχν αξηζκνί .νη νπνίνη λα δηαθέξνπλ θαηά 3 

,θαη πνιιαπιαζηαδφκελνη λα δίλνπλ 1   

Ζ δηαηχπσζε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη ε εμήο: ‘ν κελ έζησ έιαηην ,ν δε έρεησ 3 πιείσ ηνπ 

ειάηηνλνο ’.Αλαθέξεηαη ζηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο: ρ(ρ+3)=1 , ή ρ
2
 +3ρ=1,ηελ νπνία θαη 

επηιχεη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ησλ πξαγκάησλ. χκθσλα κε απηφλ ηνλ θαλφλα 

‘φηαλ ηα ηδέλζα θαη ηα πξάγκαηα εηζί φκνηα ηνπ αξηζκνχ νπ δεηείο ,λα πνηήζεο ηα 

πξάγκαηα ηδέλζα ,ηνπηέζηη λα κεξίζεο ηα πξάγκαηα κεηα ησλ ηδέλζσλ ,θαη ηα 

εμαξρφκελα πάιηλ εηζί πξάγκαηα Έπεηηα λα δηακεξίζεο ηνλ εμαιζφληα δηακεξηζκφλ ησλ 

πξαγκάησλ εηο δχν, θαη λα πνιιαπιαζηάζεο ηα ήκηζε πξάγκαηα εηο εαπηά ,θαη λα ελψζεο 

ηνλ γεγνλφηα πνιιαπιαζηαζκφλ ησλ εκίζεσλ πξαγκάησλ κεηά ηνπ αξηζκνχ νπ δεηείο 

.Καη φζε εζηί ε ξίδα νκνχ ηνπ φινπ ζψκαηνο ησλ ηνηνχησλ,ειάηησ ησλ εκίζεσλ 

πξαγκάησλ ,εζηί ν δεηνχκελνο αξηζκφο.’ Αθνινπζψληαο πηζηά ηνλ ‘θαλφλα ησλ 

πξαγκάησλ’,νη πξάμεηο καο ζα είλαη νη εμήο: 3/1,3/2,9/4+1,θαη ε ξίδα ηνπ 13/4 

ειαηηψκελε θαηά 3/2 καο δίλεη ηνλ δεηνχκελν αξζκφ. 

ήκεξα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν εχξεζεο ιχζεσλ γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε ζα 

θαηαιήγακε ζε δχν ξηδεο: 

ρ
2 
+3ρ=1 => ρ

2
+3ρ-1=0 => α=1,β=3,γ=-1 => Γ=β

2
-4αγ =>Γ=9+4 => Γ=13 

ρ1=-β+vΓ/2α =-3+v13 /2  

 

ρ1=-β- vΓ/2α =-3-v13/2 

3.6.Πεξί ηνπ πσο εζηί εηδέλαη κεηθηήλ ξίδαλ δύν ηηλώλ αξηζκώλ θαη ηίλεο αλ εηζί νη 

δύν αξηζκνί νί ηελ εθίκεηθηνλ ξίδαλ έρνληεο . 
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 Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, Βπδαληηλά ζχκβνια 

Δζησ φηη δεηείο εηδέλαη σο έλ ηαπηψ κεηθηήλ ξίδαλ δχν ηηλψλ αξηζκψλ πξνο αιιήινπο 

πνιιαπιαζηαδνκέλσλ . Καη πξσηνλ κελ δεη ηνχηνλ εηδέλαη φηη φ εθ ησλ δχν αξηζκψλ 

γελφκελνο πνιιαπιαζηαζκφο ρξή είλαη ηνηνχηνο ψζηε έρεηλ ξίδαλ θπζηθήλ θαη νχ λφζνλ . 

Καη γάξ παο ηηο αξηζκφο  έρεη ξίδαλ ηελ δπλακέλελ πνιιαπιαζηάζαη ηελ δε (5) ηνπκέλελ 

θνξπθήλ . Δληαπηα δε, θπζηθήλ ξίδαλ ιέγνκελ ηελ αθεξαίαλ ξίδαλ ηελ κε έρνπζαλ 

ηδάθηζκα. Νφζνλ δε ξίδαλ ιέγνκελ ηελ δπλακέλελ άλεπ ηδαθίζκαηνο πνιιαπιαζηάζαη ηελ 

ηαχηεο θνξπθήλ. 

Φπζηθάο γάξ θαη αθεξαίαο ξίδαο έρνζηλ ηα ηο θαη θε θαη ιο θαη κζ θαη μδ θαη εμήο νκνίσο 

δ-θηο γάξ δ γίλνληαη ηο θαη ε-θηο  ε γίλνληαη θε θαη ο-θηο ο γίλνληαηιο θαη ε-θηο ε γίλνληαη 

μδ θαη εμήο νκνίσο. Νφζαο δε ξίδαο εληαπηα ιέγνκελ έρεηλ ηα ι θαη κβ θαη εμήο νκνίσο ε-

θηο γαξ νχ ε αιιά  ο , γίλνληαη ι, ηα δε ε κεηά ησλ  ο εζηί αλφκνηα . Χζάπησο θαη ο-θηο δ 

γίλνληαη κβ , ηα δε ο κεηά ησλ δ εζηί αλφκνηα . 

Δζησ ηνίλπλ φηη δεηείο (10) εηδέλαη ηελ εθίκεηθηνλ ξίδαλ ησλ δχν αξηζκψλ ησλ 

πνιιαπιαζηαδφλησλ ηα μδ. Δρεηο δε ηαχηελ εηδέλαη νχησο . Εήηεη ηελ ξίδαλ ησλ μδ ήηηο 

εζηί ε ε-θηο γαξ ε γίλνληαη μδ. Γηπιαζίαζνλ ηελ ξίδαλ ησλ μδ, ηνπηέζηη ηα ε θαη γίλνληαη 

ηο . Καη ηδνχ ν κείδσλ αξηζκφο δη’ νχ ηα μδ πνιιαπιαζηάδνληαη , εζηί ηο . Μέξηζνλ ηα μδ 

κεηά ησλ ηο θαη γίλεηαη φ ηνχησλ δηακεξηζκφο δ δ-θηο γαξ ηο μδ γίλνληαη. Καη ηδνχ ν 

έιαηηνο αξηζκφο δη νχ ηα μδ πνιιαπιαζηάδνληαη εζηί δ. Πνιιαπιαζίαζνλ γαξ ηα ηο κεηά 

ησλ δ, ηο-θηο νχλ δ γίλνληαη μδ . Με εηδψο δε ηηλέο  αλ δχν αξηζκνί έρνζηλ 

πνιιαπιαζηαζαη  μδ , δηά κνλήο ηεο (15) ξίδεο ησλ μδ  ήηηο εζηί ηα ε , εχξεο φηη εζηί ηα ηο 

θαη δ δί απηψλ γαξ πνιιαπιαζηάδνληαη μδ. Γηπιαζίαζνλ πάιηλ ηελ ξίδαλ ησλ μδ ήηηο εζηί 

ηα ε θαη γίλνληαη ηο. Πξφζζεο ηα ηο θαη δ δη’ ψλ πνιιαπιαζηάδνληαη ηα μδ θαη γίλνληαη 

νκνπ ιο. 

Καη άιισο: Σεηξαπιαζίαζνλ ηελ ξίδαλ ησλ μδ ήηηο εζηί ηα ε δ-θηο νχλ ε γίλνληαη ιβ. 

Πξφζζεο θαη ηνλ ειάηηνλα αξηζκφλ δη’ νχ ηα μδ πνιιαπιαζηάδνληαη , ηνπηέζηη ηα δ , θαη 

γίλνληαη νκνχ πάιηλ ιο . ζε δε εζηί ή πξίδα ησλ ιο, ηνζαχηε εζηί θαη ε εθίκεηθηνο ξίδα 

ησλ ηο θαη δ,ο.(20) Σα γάξ ηο έρνζηλ ξίδαλ δ, ηα δε δ έρνζηλ ξίδαλ β δ-θηο γαξ δ γίλνληαη ηο 

θαη δίο ηα β γίλνληαη  δ. Έλσζνλ δε ηελ ξίδαλ ησλ ηο θαη δ , ηνπηέζηη ηα δ θαη β θαη 

γίλνληαη νκνχ ο . 

Καη ηδνχ ε εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ηο θαη δ ησλ πνιιαπιαζηαδφλησλ ηα μδ , εζηί ο , θαζψο δηα 

ηεο ξίδεο ησλ ιο δήιε εκίλ γίλεηαη ,εχξεο νχλ δηα κφλεο ηεο ξίδεο ησλ μδ , ήηηο εζηί ηα ε, 

θαη ηνπο δχν αξηζκνχο ηνπο πνιιαπιαζηάδνληαο ηα μδ , θαη ηελ ηνχησλ εθίκεηθηνλ ξίδαλ. 

Δζησ δε φηη είδαο νχζαλ κε εθίκεηθηνλ ξίδαλ δχν ηηλψλ αξηζκψλ ηα ο. 
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Εεηείο δε εηδέλαη ηίλεο αλ δχν αξηζκνί έρσζηλ ηελ εθίκεηθηνλ ξίδαλ ησλ ο. 

Πνιιαπιαζίαζνλ ηα ο εηο εαπηά ο-θηο νχλ ο γίλνληαη ιο. Εήηεη (25) ηηο αλ αξηζκφο 

ηεηξαπιαζηαδφκελνο εζηί ειιεηπψο εγγπηέξσ ησλ ιο  δ-θηο νχλ η γηλνληαη κ. Σα δε κ εζηί 

ππέξ ηα ιο δ-θηο δε ζ γίλνληαη ιο. Καη ηδνχ νπδέ ηα ιο εζηί ειιεηπή  δ-θηο δε ε γίλνληαη ιβ, 

θαζψο νχλ είπνκελ ηηο αλ αξηζκφο ηεηξαπιαζηαδφκελνο εζηί ειιεηπψο εγγπηέξσ ησλ ιο 

εχξακελ φηη ηα ε ηεηξαπιαζηαδφκελα , δ-θηο ε γίλνληαη ιβ. Μέρξη νχλ ησλ ιο ιείπνληαη δ. 

Καη ηδνχ ν έιαηηνο αξηζκφο δη’ νπ θαη εθίκεηθηνο ξίδα ησλ γίλεηαη, εζηί δ. 

Σεηξαπιαζίαζνλ ηαχηα  δ-θηο νχλ γίλνληαη ηο. Δζηί δε ν κείδσλ αξηζκφο δη’ νχ ε 

εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ο γίλεηαη ηο. Σσλ κελ γάξ δ ε ξίδα εζηί β, ησλ ηο δε ε ξίδα εζηί δ. 

Οκνχ δε ε  εθίκεηθηνο (30) ξίδα ησλ δχν ηνχησλ αξηζκψλ εζηί ο. 

Καη ηδνχ απφ κφλεο ηεο εθηκείθηνπ ξίδεο ησλ δχν κε εηδφησλ αξηζκψλ, εχξεο φηη ν κελ 

έιαηηνο αξηζκφο εζηί δ , ν δε κείδσλ ηο , αί δε δχν ηνχησλ ξίδαη νκνχ εζηί ο. 

Έηεξνλ ηνχηνπ φκνηνλ . Έζησ φηη δεηείο εηδέλαη σο ελ ηαπησ , εθίκεηθηνλ ξίδαλ δχν ηηλσλ 

αξηζκψλ ησλ πνιιαπιαζηαδφλησλ κζ. 

Εήηεη ηελ ξίδαλ ησλ κζ ήηηο εζηί δ δ-θηο γάξ δ γίλνληαη κζ. Γηπιαζίαζνλ ηελ  ξίδαλ ησλ 

κζ, ηνπηέζηη ηα δ θαη γίλνληαη ηδ. Ο κείδσλ νχλ αξηζκφο δη νχ ηα κζ πνιιαπιαζηάδνληαη 

εζηί ηδ. Μέξηζνλ ηα κζ κεηά ησλ ηδ θαη γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο γ α/β  ηδ-θηο  γαξ γ 

α/β γίλνληαη κζ. Ο έιαηηνο  νχλ αξηζκφο δη’ νχ ηα κζ πνιιαπιαζηάδνληαη εζηί γ α/β. 

Πνιιαπιαζίαζνλ γάξ (35) ηα  ηδ κεηά ησλ γ α/β ηδ-θηο γάξ γ α/β γίλνληαη κζ σο 

είπνκελ.Γηπιαζίαζνλ ηελ ξίδαλ ησλ κζ ήηηο εζηί δ γίλνληαη ηδ. Πξφζζεο θαη ηα ηδ θαη γ α/β 

δη’ ψλ πνιιαπιαζηάδνληαη ηα κζ θαη γίλνληαη νκνχ ια α/β. 

Καη άιισο : Σεηξαπιαζίαζνλ ηελ ξίδαλ ησλ κζ ήηηο εζηί δ δ-θηο (74r) (1) νχλ δ γίλνληαη 

θε . Πξφζζεο θαη ηνλ ειάηηνλα αξηζκφ δη’ νπ ηα κζ πνιιαπιαζηάδνληαη , ηνπηέζηη ηα γ 

α/β θαη γίλνληαη νκνχ πάιηλ ια α/β. Οζε δε εζηί ξίδα ησλ ια α/β ηνζάπηε εζηί θαη ε 

εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ηδ θαη γ α/β, ησλ πνιιαπιαζηαδφλησλ ηα κζ. Ζ δε ξίδα ησλ ια α/β 

εζηί ε θαη ηζ/ια. Σερληθψο γαξ ηαχηα πνιιαπιαζηαδφκελα, πνιιαπιαζηαδφζηλ θνξπθήλ 

ια θαη δεε/ζδα,άπεξ εζηί ια α/β έγγηζηα. 

Καη ηδνχ ε εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ηδ θαη γ α/β , εζηί ε θαη ηζ/ια. Σσλ γαξ ηδ ή ξίδα εζηί γ θαη 

θγ/ια, ησλ δε γ θαη α/β ε ξίδα εζηί α θαη θδ/ια. Δλσζνλ (5) ηα αθέξαηα θαη ηα ηδαθίζκαηα 

θαη γίλνληαη νκνχ ε θαη ηζ/ια. Καη ηδνχ ε εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ηδ θαη γ α/β , εζηί ε θαη 

ηζ/ια , θαζψο δηα ηεο ξίδεο ησλ ια  α/β δήιε εκίλ γέγνλε, κε εηδψο νχλ ηίλεο αλ δχν 

αξηζκνί , πνιιαπιαζηάζαη έρνζηλ κζ , θαη ηηο εζηί ή εθίκεηθηνο ηνχησλ ξίδα δηα κφλεο ηεο 

ξίδεο ησλ κζ ήηηο εζηί δ , εχξεο θαη ηνπο δχν αξηζκνχο θαη ηελ ηνχησλ εθίκεηθηνλ ξίδαλ. 
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Δζησ δε φηη είδαο νχζαλ κελ εθίκεηθηνλ ξίδαλ δχν ηηλσλ αξηζκψλ ηα ε θαη ηζ/ια . Εεηείο 

δε εηδέλαη ηίλεο αλ δχν αξηζκνί έρσζηλ ηελ εθίκεηθηνλ ξίδαλ ησλ ε θαη ηζ/ια. 

Πνιιαπιαζίαζνλ ηα ε θαη ηζ/ια εηο εαπηα ηερληθψο νχλ ηα ε θαη ηζ/ια , κεηά ησλ ε θαη 

ηζ/ια πνιιαπιαζηαδφκελα, πνιιά (10)πιαζηάδνζηλ ια θαη α/β έγγηζηα . Εήηεη ηηο αλ 

αξηζκφο ηεηξαπιαζηαδφκελνο , εζηί ειιεηπψο εγγπηέξσ ησλ ια α/β δ-θηο  νπλ δ γίλνληαη 

θε , ιείπνληαη θαη γ θαη α/β κέρξη ησλ ια θαη α/β. Ο έιαηηνο νπλ αξηζκφο δη’ νπ ή 

εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ε θαη ηζ/ια γίλεηαη , εζηί γ θαη α/β. Σεηξαπιαζίαζνλ ηα γ θαη α/β δ-

θηο νπλ γ α/β γίλνληαη ηδ. Ο κείδσλ νπλ αξηζκφο δη’ νπ ή εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ε θαη ηζ/ια 

γίλεηαη , εζηί ηδ. 

Απφ κφλεο νπλ ηεο εθηκείθηνπ ξίδεο ησλ δχν κε εηδφησλ αξηζκψλ, εχξεο φηη ν κελ 

ειάηησ αξηζκφο εζηί γ α/β , ν δε κείδσλ εζηί ηδ. Οκνχ δε αί δχν ηνχησλ ξίδαη , εζηί ε θαη 

ηζ/ια. 

Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια 

Μαζ .ζρ. ηνπ θεθ. 128. (ξθε). Δθίκεηθηνο ξίδα δχν αξηζκψλ.    

Παξαηεξνχκε, πσο δελ νξίδεη εμ αξρήο ηη είλαη εθίκεηθηνο ξίδα δχν αξηζκψλ . 

Απηφ ην θάλεη αξγφηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα δηαδηθαζίαο εχξεζεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθηκείθηνπ ξίδαο δπν αξηζκψλ , ε νπνία είλαη ην άζξνηζκα ησλ ξηδσλ δχν αξηζκψλ. 

Δμεγεί δε, πσο αλαγθα’ηα ζπλζήθε είλαη , ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ δχν δεδνκέλσλ 

αξηζκψλ λα έρεη ξίδα θπζηθή θαη φρη λφζν.  

Φπζηθή ξίδα νλνκάδεη ηελ αθεξαία ξίδα , θαη λφζν ‘’ ηελ δπλακέλε άλεπ ηδαθίζκαηνο 

πνιιαπιαζηάζαη ηελ ηαχηεο θνξπθήλ’’, π.ρ ε ξίδα ηνπ 12 είλαη λφζνο, φπσο ήδε έρεη 

εμεγήζεη ζην θεθ.. ξηζ’, γηαηί 3.4=12, δειαδή πξφθεηηαη γηα ζψκα (εκβαδφλ) 

παξαιιεινγξάκκνπ θαη φρη ηεηξαγψλνπ , κε πιεπξέο 3 θαη 4 . Δπίζεο αλαθέξεη φηη νη 

αξηζκνί 30,42 έρνπλ λφζνπο ξίδεο , γηαηί 5.6=30 θαη 6.7=42. 

ηε ζπλέρεηα ζέηεη σο πξφβιεκα ηελ εχξεζε ηεο εθηκείθηνπ ξίδαο ησλ αξηζκψλ πνπ 

έρνπλ γηλφκελν 64. 

Βξίζθεη ηελ ξίδα ηνπ 64 πνπ είλαη ην 8. 8.2=16, 64/16=4 , θαη ιέεη πσο ν έλαο αξηζκφο 

είλαη ν 16 , θαη ν άιινο ν 4. Απηφ ζηεξίδεηαη ζήκεξα ζην φηη ηζρχεη πάληα ε ηζφηεηα 

α/(2α)= α/2 , κε α=64. 

Υξεζηκνπνηεί θαη έλαλ άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ην νπνίν , αθνχ βξεη ηελ ξίδα ηνπ 64 πνπ 

είλαη ην 8 , θάλεη ηηο εμήο πξάμεηο : 

8.4=32, 32+4=36 , ξίδα ηνπ 36 ην 6 , θαη θαηαιήγεη , πσο φζε είλαη ε ξίδα ηνπ 36 , ηφζε 

είλαη θαη ε εθίκεηθηνο ξίδα ησλ 16 θαη 4 , δειαδή 4+2=6. Δηζη ινηπφλ θαηαιαβαίλεη ν 
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αλαγλψζηεο πσο φηαλ κηια γηα εθίκεηθην ξίδα δχν αξηζκψλ ,ελλνεί ην άζξνηζκα ησλ 

ξηδψλ απηψλ ησλ αξηζκψλ. 

Δμεηάδεη θαηφπηλ ην αληίζηξνθν πξφβιεκα  , φπνπ γλσξίδεη πσο ε εθίκεηθηνο ξίδα δπν 

αξηζκψλ είλαη ην 6, θαη δεηεί ηνπο αξηζκνχο απηνχο. 

6.6=36 , 4.8=32, θαη παξαηεξεί πσο ν αξηζκφο  8 είλαη ‘’ειιηπσο εγγπηέξσ ησλ 36’’ , 

πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ην 4.  

ηε ζπλέρεηα ζεσξεί ηε δηαθνξά 36-32=4 θαη απηφ ην 4 είλαη γηα ηνλ ζπγγξαθέα ‘’ ν 

έιαηηνο αξηζκφο’’ απφ ηνπο δεηνχκελνπο . 

Θα κπνξνχζε λα πξνθχςεη κία πηζαλή εμήγεζε απηήο ηεο κεζνδνινγίαο απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 α+β=6 , α. β=ρ , νπφηε σ
2
-6σ+ρ=0 , φπνπ σ=β , ή α. Αλ επηιχζνπκε ηελ εμίζσζε 

σο πξνο σ , ε δηαθξίλνπζα ζα είλαη ίζε κε 36-4.ρ , θαη επεηδή πξέπεη λα είλαη ζεηηθή θαη 

λα έρε θαη ξίδα αθέξαηα , πξνθχπηεη πσο ην ρ είλαη ίζν κε 5,ή κε 8. 

ηε ζπλέρεηα ,κε ην γλσζηφ ηξφπν επίιπζεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο βξίζθνπκε , πσο ε 

κία ιχζε είλαη ην δεπγνο  (α,β) =(4,16) θαη ε άιιε ην δεπγνο (α,β)=(1,25). 

Λχζε- χγρξνλε κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια 

Δθαξκφδνπκε ηνλ ηχπν: 

α/(2√α)= √α/2 

γηα α=144, 144/(2√144)= √144/2, 144/ (2*12)= 12/2, 144/24=12/2, 6=6 

θαη κε ηε βπδαληηλή κεζνδνινγία ε ξίδα ηνπ 144 είλαη ην 12. 12*3= 36, 144/36=4. 

Ο έλαο αξηζκφο είλαη ν 36 θαη ν άιινο ν 4. 

Απηφ ζήκεξα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ παξαπάλσ ηζφηεηα.  

3.7.. Τπνινγηζκόο εκβαδνύ πιαγίνπ παξαιιεινγξάκκνπ όηαλ δίδνληαη νη δύν άληζεο 

πιεπξέο απηνύ. 

Βξίζθεη ην χςνο παξαιιεινγξάκνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην Ππζαγφξεην ζεψξηκα, νπφηε ε 

κέγεζνο ηνπ δχλαηαη λα ζρνιηαζζεί σο ίδηα κε ηελ ζεκεξίλε κέζνδν. 

(25) ζηδ’ Πεξί ηνπ πσο εζηί εηδέλαη, ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ ζρήκαηνο εκβαδφλ πφζνπ εζηί 

ρσξεηηθψλ. 
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Έζησ ηζφπιεπξνλ ηξίγσλνλ, εθάζηε ηνχηνπ πιεπξά ζπηζακψλ ο, νκνχ δε θαη ε ηνχηνπ 

πεξίκεηξνο ζπηζακψλ ηε. Εεηείο δε ηεηξαγσλίζαη ην εκβαδφλ ηνχηνπ θαη εηδέλαη πφζνπ 

εζηί ρσξεηηθφλ. Έρεηο δε θαη ηνχην εηδέλαη νχηνο:  

 

Έλσζνλ ηαο ηξεηο ηνχηνπ πιεπξάο. Σξίο νπλ ο-θηο γίλνληαη ηε. Λαβέ ην ήκηζπ φπεξ εζηί ζ. 

Άθειε νπλ εθ ησλ ζ ηελ κηαλ ηνχηνπ πιεπξάλ ήηηο εζηί ζπηζακψλ ο, θαη απνκέλνζηλ γ. 

Πνιιαπιαζίαζνλ θαη ηαχηα κεηά ησλ γ. γ-ίο νπλ ζ γίλνληαη θδ. Πνιιαπιαζίαζνλ θαη 

ηαχηα κεηά ησλ γ. Γ-ίο νπλ θδ γίλνληαη πα. Πνιιαπιαζίαζνλ θαη ηαχηα κεηά (30) ησλ 

ηξηψλ. γ-ίο νπλ πα γίλνληαη ζκγ. Εήηεη ηελ ξίδαλ ησλ ζκγ ήηηο εζηί ηε θαη δ/ηβ βξαρχ ηη 

πιείσ. Δζηί δε ρσξεηηθψλ ην εκβαδφλ ηνπ ηζνπιεχξνπ ηνχηνπ ηξηγψλνπ ζρήκαηνο, 

ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ ηε θαη δ/ηβ κηαο ζπηζακήο βξαρχ ηη πιείσ, σο δεινχηαη δηα ηεο 

ξίδεο ησλ ζκγ. 

Καη άιισο: Εήηεη απφ ηεο άλσζελ γσλίαο κέρξη ηνπ κέζνπ ηεο εγθαξζίνπ πιεπξάο ησλ ο 

ζπηζακψλ, πφζαη ζπηζακαί εηζί. Έρεηο δε ηαχηαο εηδέλαη δηά ηνπ θαλφλνο ηεο ζθάδξαο. 

Πνιιαπιαζίαζνλ ηελ απνθιίλνπζαλ κηάλ ηνχηνπ πιεπξάλ εηο εαπηή. ο-θηο νπλ ο γίλνληαη 

ι. Πνιιαπιαζίαζνλ θαη ην ήκηζπ ηεο εγθαξζίνπ πιεπξάο ησλ ο ζπηζακψλ εηο εαπηφ. γ-ίο 

νπλ γ γίλνληαη ζ. Άθειε ηα ζ εθ ησλ ιο θαη απνκέλνζηλ θδ. Εήηεη ηελ ξίδαλ ησλ θδ ήηηο 

εζηί ε θαη α/ε κηαο ζπηζακήο βξαρχ ηη ειιάησ. Δζηί δε (35) θαη ε θάζεηνο επζεία γξακκή 

ήλ επνίεζαο, ζπηζακψλ ε θαη α/ε κηαο ζπηζακήο βξαρχ ηη ειιάησ, σο δεινχηαη δηά ηεο 

ξίδεο ησλ θδ. Λαβέ δε ην ήκηζπ ηεο εγθαξζίνπ πιεπξάο ησλ ο ζπηζακψλ, φπεξ εζηί 

ζπηζακαί γ, θαη πνιιαπιαζίαζνλ ηαχηαο ηαο γ ζπηζακάο ηνπ πιάηνπο, πξνο ηαο ε θαη α/ε 

βξαρχ ηη ειιάησ, γίλνληαη ηε θαη γ/ε κηαο ζπηζακήο βξαρχ ηη ειιάησ. Σα δε γ/ε βξαρχ ηη 

ειάηησ, εζηί δ/ηβ έγγηζηα. Καη ηδνχ θαη νχησο εχξεο φηη ην εκβαδφλ ηνπ ηζνπιεχξνπ 

ηνχηνπ ηξηγψλνπ ζρήκαηνο, εζηί ρσξεηηθφλ, ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ ηε θαη δ/ηβ κηαο 

ζπηζακήο βξαρχ ηη ειιάησ. 

Έηεξνλ ηνχηνπ φκνηνλ, Έζησ ηζφπιεπξνλ ηξίγσλνλ, εθάζηελ ηνχηνπ πιεπξά ζπηζακψλ 

οθαη β/γ κηαο ζπηζακήο, νκνχ δε ε ηνχηνπ πεξίκεηξνο ζπηζακψλ θ. Εεηείο δε 

ηεηξαγσλίζαη ην εκβαδφλ ηνχηνπθαη εηδέλαη πφζνπ εζηί  ρσξεηηθφλ 
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Έλσζνλ θαη ηαο ηξεηο ηνχηνπ πιεπξάο. γ-ίο νπ ο θαη β/γ γίλνληαη νκνχ . Λαβέ ην ήκηζπ 

ησλ θ, ηαπηφλ δ΄εηπείλ (5) ηεο ηνχηνπ πεξηκέηξνπ ην ήκηζπ φπεξ εζηί η. Άθειε νπλ εθ ησλ 

η ηελ κίαλ ηνχηνπ πιεπξάλ ήηηο εζηί ζπηζακψλ ο θαη β/γ θαη απνκέλνζηλ γ θαη α/γ. 

Πνιιαπιαζίαζνλ ηα γθαη α/γ κεηά ησλ η. Η-θηο νπλ γ θαη α/γ γίλνληαη ιγ θαη α/γ κηαο 

ζπηζακήο. Πνιιαπιαζίαζνλ θαη ηαχηα κεηά ησλ γ θαη α/γ. γ δε θαη α/γ κεηά ησλ ιγ θαη 

α/γ ηερληθψο πνιιαπιαζηαδφκελα, πνιιαπιαζηάδνζηλ ξηα θαη α/ζ κηαο ζπηζακήο. 

Πνιιαπιαζίαζνλ θαη ηαχηα κεηά ησλ γ θαη α/γ Σα δε  γ θαη α/γ κεηά ησλ ξηα θαη α/ζ 

ηερληθψο πνιιαπιαζηαδφκελα, πνιιαπιαζηάδνζη ην θαη γ/ε κηαο ζπηζακήο. Εήηεη ηελ 

ξίδαλ ηνχησλ ήηηο εζηί ηζ θαη η/κα κηαο ζπηζακήο βξαρχ ηη πιείσ. Δζηί δε ρσξεηηθφλ ην 

εκβαδφλ ηνπ ηζνπιεχξνπ ηνχηνπ ηξηγψλνπ ζρήκαηνο, (10) ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ ηζ θαη 

η/κ κηαο ζπηζακήο βξαρχ ηη πιείσ, ηνπηέζηη ζπηζακψλ ηζ θαη α/δ έγγηζηα κηαο ζπηζακήο, 

σο δεινχηαη δηά ηεο ξίδεο ησλ ην θαη γ/ε κηαο ζπηζακήο.Καη άιινο: Εήηεη απφ ηεο άλσζελ 

γσλίαο κέρξη ηνπ κέζνπ ηεο εγθαξζίνπ πιεπξάο ησλ ο ζπηζακψλ θαη β/γ κηαο ζπηζακήο, 

πφζαη ζπηζακαί εηζί. Έρεηο δε ηαχηαο εηδέλαη δηά ηνπ θαλφλνο ηεο ζθάδξαο. 

Πνιιαπιαζίαζνλ  ηελ απνθιίλνπζαλ κίαλ ηνχηνπ πιεπξά εηο εαπηή, ήηηο εζηί ζπηζακψλ ο 

θαη β/γ κηαο ζπηζακήο. Σα δε ο θαη β/γ εηο εαπηά ηερληθψο πνιιαπιαζηαδφκελα, 

πνιιαπιαζηάδνζη κδ θαη δ/ζ κηαο ζπηζακήο. Πνιιαπιαζίαζνλ θαη ην ήκηζπ ηεο 

εγθαξζίνπ πιεπξάο ησλ ο θαη β/γ εηο εαπηφ, φπεξ ήκηζπ εζηί γ θαη α/γ. Σα δε γ θαη α/γ εηο 

εαπηά ηερληθψο πνιιαπιαζηαδφκελα, πνιιαπιαζηάδνζη ηα θαη α/ζ κηαο ζπηζακήο. Άθειε 

ηαχηα ηα ηα θαη α/ζ εθ ησλ κδ θαη δ/ζ θαη απνκέλνζηλ ιγ θαη γ/ζ, (15) ηνπηέζηη ιγ θαη α/γ 

κηαο ζπηζακήο. Εήηεη ηελ ξίδαλ ησλ ιγ θαη α/γ ήηηο εζηί ζπηζακψλ ε θαη θδ/ια κηαο 

ζπηζακήο βξαρχ ηη ειάηησ. Δζηί δε απφ ηεο άλσζελ γσλίαο κέρξη ηνπ κέζνπ ηεο 

εγθαξζίνπ πιεπξάο, ζπηζακαί ε θαη θδ/ια κηαο ζπηζακήο βξαρχ ηη ειάηησ, σο δεινχηαη 

δηά ηεο ξίδεο ησλ ιγ θαη α/γ. Λαβέ δε ην ήκηζπ ηεο εγθαξζίνπ πιεπξάο ησλ ο θαη β/γ φπεξ 

ήκηζπ εζηί γ θαη α/γ, θαη πνιιαπιαζίαζνλ ηαχηαο ηαο ηξεηο ζπηζακάο θαη α/γ ηνπ πιάηνπο, 

πξνο ηαο ε θαη θδ/ια ηνπ χςνπο, θαη γίλεηαη ν ηνχησλ πνιιαπιαζηαζκφο ηζ θαη α/δ 

έγγηζηα κηαο ζπηζακήο. Δχξεο δε θαη νχησο φηη ην εκβαδφλ ηνπ ηζνπιεχξνπ ηνχηνπ 

ηξηγψλνπ ζρήκαηνο εζηί ρσξεηηθφλ ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ ηζ θαη α/δ έγγηζηα κηαο 
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ζπηζακήο. Χζαχησο δε θαη παληφο εηέξνπ ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ εκβαδφλ, δηά ησλ δχν 

ηνχησλ κεηαρεηξίζεσλ έρεηο εηδέλαη πφζνπ εζηί ρσξεηηθφλ. 

 

Οη παξαπάλσ αξηζκνί είλαη νη εμήο: 

ηε=18, 

ο=6,ιο=36,ζ=9,πα=81,θδ=27,ζκγ=243,ηε=15,δ/ηβ=7/12,ηγ/κα=13/41,γ/ζ==3/9,β/γ=2/3,α/γ

=1/3,ε=5,α/δ=1/4,η/ζ=19,θδ/δα=24/41,δ/ζ=4/9,κδ=44,ιγ=33,α/ε=1/5,γ=3 

 

3.8. Τπνινγηζκόο εκβαδνύ ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ πιεπξάο ίζεο κε 6 ζπηζακέο. 

ΛΤΖ ΣΟΤ 216:Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμήο ηξφπν: 

6.3=18, 18/2=9, 9-6=3,3.9=27, 27.3=81, 81.3=243, νπφηε ην δεηνχκελν εκβαδφ είλαη ίζν 

κε ηελ ξίδα ηνπ 243, ε  νπνία είλαη ίζε κε 15 7/12 θαηά πξνζέγγηζε. 

Καηά ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ππνινγίδεηαη ην χςνο κε ηε ρξήζε 

ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο. Καηφπηλ  ην χςνο αληηθαζίζηαηαη ζηνλ ηχπν: Δ=β.π/2, ν 

νπνίνο δίλεη ην εκβαδφλ ηξηγψλνπ βάζεσο β θαη χςνπο π.ζνλ δε αθνξά  εηο ηελ πξψηε 

κέζνδν  ππνινγηζκνχ ηνπ εκβαδνχ ηελ νπνία  ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο, 

παξαηεξψληαο ηελ ζεηξά ησλ πξάμεσλ ηνπ βιέπνπκε πσο ε παξάζηαζε ξίδα[(3α/2-

α)
3
(3α/2)],είλαη γηα ηνλ ζπγγξαθέα, ίζε κε ην δεηνχκελν εκβαδφλ.Δθηειψληαο  ηηο 

πξάμεηο φκσο ε αλσηέξσ παξάζηαζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο: (3α/2-α) ξίδα (9α
2
/4-

3α
2
/2)=(3α

2
/4)=(α/2)(α ξίδα 3)/2=α

2
 ξίδα 3/4. Βιέπνπκε ινηπφλ πσο νχησο ε άιισο 

θαηαιήγνπκε ζηνλ ηχπν, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε  γηα λα ππνινγίζνπκε ην εκβαδφλ  

ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ  πιεπξάο  α, θαη  ν νπνίνο είλαη  απινχζηεξνο απφ ηνλ 

πξνηεηλφκελν  ζηελ ΔιιΒηελΜαζΠξαγκ.
 

 

Ο   ΤΝΥΡΟΝΟ   ΣΡΟΠΟ   ΛΤΖ 

ΓΗΑ ΝΑ ΒΡΟΤΜΔ ΣΟ ΤΦΟ ΣΟΤ ΣΡΗΓΧΝΟΤ ΚΑΝΟΤΜΔ ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟ 

ΘΔΧΡΖΜΑ: 

α
2
=β

2
+γ

2 

6
2
=β

2
+3

2 

36=β
2
+9 

β
2
=36-9 

β
2
=25 

β=5 

Γηα λα βξνχκε ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ παίξλνπκε ηνλ ηχπν:Δηξη=1/2.β.π 
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Δηξη=1/2.6.5=1/2.30=15cm
2 

3.9 Πεξί ηνπ πσο έζηη πνηήζαη ηα η αξηζκόο ηίλαο δύν ηνηνύηνπ κεγέζνπο, ώζηε 

πνιιαπιαζηάζαο έθαζηνλ κέξνο ησλ δύν αξηζκώλ εηο απηό, θαη ελώζαο ην δύν 

πνιιαπιαζηαδόκελα κέξε απηώλ γελέζζαη νκνύ μ. 

Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, Βπδαληηλά ζχκβνια 

Έζησ φηη δεηείο πσο εζηί πνηήζαη ηα η αξηζκνχο ηίλαο δχν ηνηνχηνπ κεγέζνπο ψζηε 

πνιιαπιαζηάζαο έθαζηνλ κέξνο ησλ δχν αξηζκφλ εηο απηφ, θαη ελψζαο ηα δχν 

πνιιαπιαζηαδφκελα κέξε απηψλ, γελέζζαη νκνχ μ. Έρεηο δε θαη ηνχην εηδέλαη δηα ηεο 

κεηαρεηξίζεσο ηνπ πξάγκαηνο. 

Λεγέζζσ γαξ ν κελ εηο αξηζκφο πξάγκα ελ, ν δε έηαηξνο η παξά πξάγκα α, φπεξ αθήιεο εθ 

ησλ η. Πνιιαπιαζηαδφκελα δε ηα δχν ηαχηα κέξε δηεξεκέλα θαη ελλνχκελα ηα δχν εμ 

απηψλ πνιιαπιαζηαδφκελα κέξε, δεηείο είλαη μ. 

Πνιιαπιαζίαζνλ δε ην α πξάγκα κεηά ηνπ ελφο πξάγκαηνο, θαη γίλεηαη ν ηνχηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφο ηδέλζνλ α, θαζψο είπνκελ πξάγκα α κεηά ελφο πξάγκαηνο 

πνιιαπιαζηάδεη ηδέλζνλ α. Κξάηεη νπλ παξά ζεαπηψ ηδέλζνλ α. Πνιιαπιαζίνζαλ δε ηα η 

παξά πξάγκα α είο εαπηά, ηνπηέζηηλ κεηά ην η παξά πξάγκα α. Παλ γαξ ην εηο απηφ 

πνιιαπιαζηαδφκελνλ, κεηά νκνίνπ ζρήκαηνο πνιιαπιαζηάδεηαη, η νπλ παξά πξάγκα α 

φπεξ ιείπεηαη, κεηά ην η παξά πξάγκα α φπεξ ιείπεηαη, πνιιαπιαζηαδφκελα γίλεηαη ν 

ηνχησλ πνιιαπιαζηαζκφο ξ παξά πξάγκαηα θ άπεξ ιείπνληαη εθ ησλ ξ, θαη έρσζηλ έηη 

πιείσ θαη ηδέλζνλ α. η- θηο γαξ η γίλνληαη ξ. Καη νη κελ επνιιαπιαζηάδνλην η κεηά ησλ η, 

εγέλεην αλ ν ηνχησλ πνιιαπιαζηαζκφο ξ. Δπεί δε πνιιαπιαζηάδνληαη η παξά πξάγκα α 

φπεξ ιείπεηαη, κεηά ησλ η παξά πξάγκα α φπεξ ιείπεηαη, η-θηο η παξά πξάγκα α φπεξ 

ιείπεηαη, γίλεηαη ν ηνχησλ πνιιαπιαζηαζκφο ξ παξά πξάγκαηα η. Χζαχησο θαη ηα έηαηξα 

η-θηο η παξά πξάγκα α (20) φπεξ ιείπεηαη, γίλεηαη ν ηνχησλ πνιιαπιαζηαζκφο ξ παξά 

πξάγκαηα η, άπεξ ιείπνληαη εθ ησλ ξ. Σν δε α πξάγκα κεηά ηνπ ελφο πξάγκαηνο 

πνιιαπιαζηάδεη ηδέλζνλ α. Καη ηδνχ η παξά πξάγκα α, κεηά ησλ η παξά πξάγκα α 

πνιιαπιαζηαδφκελα, ηαπηφλ δ’ εηπείλ η παξά πξάγκα α εηο εαπηά πνιιαπιαζηαδφκελα, 

πνιιαπιαζηάδνζηλ ξ παξά πξάγκαηα θ άπεξ ιείπνληαη εθ ησλ ξ, θαη έηη πιείσ ηδέλζνλ α, 

δη’ ελ αηηίαλ είπνκελ έλσζνλ θαη ην α ηδέλζνλ, φπεξ είπνκελ παξά ζεαπηψ θξαηείλ, θαη 

έρεηο αξηζκφλ ξ παξά πξάγκαηα θ θαη έηη πιείσ ηδέλζα β. 

Εεηείο νπλ πνηήζαη μ. Αξηζκνί νπλ ξ παξά πξάγκαηα θ άπεξ ιείπνληαη εθ ησλ ξ θαη έηη 

πιείσ ηδέλζα β, εζηί φκνηα ηνπ αξηζκνχ ησλ μ νλ δεηείο πνηήζαη. Καη ν κελ εηο αξηζκφλ νλ 

δεηείο έμνκνη (25) νχηαη ηα μ, ν δε έηεξνο ηα ξ παξά πξάγκαηα θ, θαη έηη πιείσ ηδέλζα β. 
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Δμίζαζαη νπλ ηα δχν ηνχησλ κέξε σο θαη επί ησλ πξνγελεζζέξσλ δεηεκάησλ είπνκελ, θαη 

πνίεζνλ ίλα εθάηεξνλ ησλ δχν κεξψλ κε έρεηλ ηη κέξνο ειιηπέο, αιιά ην ειιηπέο ιαβψλ, 

επί ην έηεξνλ πξφζζεο θαη πνίεζνλ δχν άληζνπο αξηζκνχο κε έρσλ έθαζηνλ κέξνο 

ειιηπέο. Σνπηέζηη ιαβέ ηα θ πξάγκαηα άπεξ είπνκελ φηη ιείπνληαη εθ ησλ αξηζκψλ ησλ ξ 

θαη πξφζζεο ηαχηα επί ην έηεξνλ κέξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ μ, θαη γίλεηαη ην κελ ελ κέξνο 

αξηζκφο μ θαη έηη πιείσ πξάγκαηα θ άπεξ πξνζεζήθαο, ην δε έηεξνλ απνκέλεη αξηζκφο ξ 

θαη ηδέλζα β.Καη επέη έθαζηνλ κέξνο έρεη αξηζκφλ, ην κελ μ ην δε ξ, άθειε ην ελ κέξνο εθ 

ηνπ εηέξνπ ηνπηέζηη ηα μ εθ ησλ ξ θαη απνκέλνζηλ κ. θαη ην κελ ελ κέξνο ην έρνλ ηα ξ 

απνκέλεη αξηζκφο κ θαη ηδέλζα β, ην δε έηεξνλ κέξνο ην έρνλ ηα μ ηνλ αξηζκφλ, 

δηεπζάξεζαλ ην μ αξηζκφο θαη ελαπέκεηλελ απηψ έρεηλ κφλνλ ηα θ πξάγκαηα.Ο  δε θαλψλ 

ησλ πξαγκάησλ ιέγεη, σο φηαλ ηα ηδέλζα θαη νη αξηζκνί εηζί φκνηνη ησλ πξαγκάησλ, λα 

θέξεηο ηνλ αξηζκφλ θαη ηα πξάγκαηα εηο ηδέλζα, ηνπηέζηη λα κεξίζεο ηαχηα δηα ησλ 

ηδέλζσλ. Έπεηηα λα κεξίζεο είο κέξε δχν ην δηακεξηζκφλ ησλ πξαγκάησλ, θαη λα 

πνιιαπιαζηάζεηο ηα εκίζε πξάγκαηα εηο εαπηά, θαη λα αθειήο εθ ηνλ γεγνλφηα 

πνιιαπιαζηαζκφλ ησλ εκίζεσλ πξαγκάησλ, ηνλ γεγνλφηα κεξηζκφλ ησλ αξηζκψλ, θαη λα 

αθειήο ηελ ξίδαλ ηνπ ελαπνκέλνληνο, εθ ησλ (35) εκίζεσλ πξαγκάησλ. Καη ν γελφκελνο 

αξηζκφο εζηί ην έιαηην κέξνο φπεξ δεηείο πνηήζαη. Σν δε έηεξνλ κείδνλ κέξνο εζηί ηα 

ήκηζε ησλ πξαγκάησλ πξνζηεζείζεο ηεο ξίδεο ηνπ ελαπνκείλαληνο. δε ιέγεη ν θαλψλ 

ηνηνχηνλ εζηί. 

Μέξηζνλ ηα κ ηνλ αξηζκφλ φπεξ είπνκελ φηη ην ελ κέξνο εζηί αξηζκφο κ, (81λ)(1) κεηά 

ησλ β ηδέλζσλ, θαη γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο θ. Κξάηεη νπλ ηδίσο παξά ζεαπηφλ 

αξηζκφλ θ, κέξηζνο θαη ηα θ πξάγκαηα, άπεξ είπνκελ φηη ην έηεξν κέξνο έρεη πξάγκαηα θ, 

κεηά ησλ β ηδέλζσλ, θαη γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο πξάγκαηα η. Μέξηζνλ ηα η 

πξάγκαηα εηο δχν κέξε θαη ιάβε ηα εκίνζε άπεξ εζηί ε. Πνιιαπιαζίαζνλ ηαχηα είο 

εαπηά, ε-θηο νπλ ε γίληληαη θε. 

Άθειε ηα θ ηνλ αξηζκφλ νλ θξαηείλ ηδίσο παξά ζεαπηφλ είπνκελ, εθ ησλ θε θαη 

απνκέλνζηλ ε. Ζ δε ξίδα ησλ ε εζηί β θαη δ/ηε βξαρχ ηη ειάηησ. Δζηί δε ν κελ έιαηηνο 

αξηζκφο ηα ήκηζε ησλ η άπεξ εζηί ε, (5) ειάηησ ηεο ξίδεο ησλ ε σλ απέκεηλαλ εθ ησλ θε, 

ήηηο ξίδα εζηί β θαη δ/ηε βξαρχ ηη ειάηησ. Σνπηέζηη ν έιαηηνο αξηζκφο εζηί β θαη ηα/ηε, ν 

δε έηεξνο κείδσλ αξηζκφο εζηί ηα ήκηζε ησλ η άπεξ εζηί ε, θαη έηη πιείσ ε ξίδα ησλ ε σλ 

απέκεηλαλ ελ ησλ θε, ήηηο ξίδα εζηί β θαη δ/ηε βξαρχ ηη ειάηησ. Σνπηέζηη ν κείδσλ 

αξηζκφο εζηί δ θαη δ/ηε. 

Έλσζνλ γαξ ηα β θαη ηα/ηε κεηά ησλ δ θαη δ/ηε θαη γίλνληαη νκνχ η. Πνιιαπιαζίαζνλ δε ηα 

β θαη ηα/ηε εηο εαπηά θαη γίλεηαη ν ηνχησλ πνιιαπιαζηαζκφο δ θαη ξο/ζθε. 
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Πνιιαπιαζίαζνλ θαη ηα δ θαη δ/ηε εηο εαπηά θαη γίλεηαη ν ηνχησλ πνιιαπιαζηαζκφο λβ 

θαη ξα/ζθε. Έλσζνλ ηα αθέξαηα θαη γίλνληαη νκνχ λζ. Έλσζνλ θαη ηα ηδαθίζκαηα θαη 

γίλνληαη νκνχ ζπδ/ζθε άπεξ εζηί αθέξαηνλ α θαη μβ/ ζθε. Έλσζνλ δε ηα λζ κεηά ηνπ α θαη 

μβ/ζθε θαη γίλνληαη νκνχ μ θαη μβ/ζθε. 

Δη νπλ θαη εγέλεην ν ηνχησλ πνιιαπιαζηαζκφο (10) πιείσ ησλ μ, ην παξφλ ηδάθηζκα 

μβ/ζθε, ην αίηηνλ εζηί φηη ηα β θαη δ/ηε νπθέζηη εμ φινπ αιεζήο ξίδα ησλ ε, 

πνιιαπιαζηάδνζηλ γαξ ηα β θαη δ/ηε, ε θαη α/ζθε. Σν δε α φπεξ πεξηζζεχεη εθ ησλ ε, πνεί 

ηελ ξίδαλ ησλ ε λνάζζαη νιηγνηέξαλ είλαη ησλ β θαη δ/ηε. Ζκείο δε κεηά ησλ β θαη ηα/ηε θαη 

κεηά ησλ δ θαη δ/ηε, άπεξ ακθφηεξα εζηί πιείσ ηεο αιεζείαο, πνιιαπιαζηάζαληεο 

δηεξεκέλσο ηα δχν κέξε απηψλ, θαη ελψζαληεο ηα πνιιαπιαζηαδφκελα κέξε, νπθ 

εγέλνλην εμ φινπ μ, αιι’ εγέλνλην μ θαη μβ/ζθε δη’ εο αηηίαο είπνκελ.  

Γίλεηαη δε ηνχην δη΄νκνίαο κεηαρεηξίζεσο ηνπ απηνχ θαλφλνο, πξνρεηξεζηέξσο. Λαβέ ηα 

ήκηζε ησλ η άπεξ εζηί ε θαη πνιιαπιαζίαζνλ ηαχηα εηο εαπηά, ε-θηο νπλ ε γίλνληαη θε. 

Μέξηζφλ δε ηα μ άπεξ δεηείο πνηήζαη νη δχν άλσ (15)ζέληεο πνιιαπιαζηαζκνί, εηο κέξε 

δχν θαη ιάβε ηα ήκηζε ησλ μ άπεξ εζηί ι. Άθειε δε ηα θε εθ ησλ ι θαη απνκέλνζηλ ε. Σν 

ελ νπλ κέξνο εζηί ηα εκίζε ησλ η άπεξ εζηί ε, ειάηησ ηεο ξίδεο ησλ ε σλ απέκεηλαλ εθ 

ησλ ι. Σν δε έηεξνλ κέξνο εζηί ηα ήκηζε ησλ η άπεξ εζηί ε θαη έηη πιείσ ε ξίδα ησλ ε σλ 

απέκεηλαλ εθ ησλ ι. Σνπηέζηη ην κελ ελ κέξνο εζηί θαη β θαη ηα/ηε βξαρχ ηη ειάηησ, ην δε 

έηεξνλ εζηί δ θαη δ/ηε βξαρχ ηη ειάηησ. Πνιιαπιαζηάζαο γαξ ηαχηα δηεξεκέλσο θαη 

ελψζαο ηνπο δχν γεγνλφηαο πνιιαπιαζηαζκνχο, γίλνληαη νκνχ μ θαη μβ/ζθε δη’ ελ αηηίαλ 

είπνκελ. 

Έηεξνλ ηνχηνπ φκνηνλ. 

Έζησ φηη δεηείο πσο εζηί πνηήζαη ηα θ, αξηζκνχο ηίλαο δχν ηνηνχηνπ κεγέζνπο ψζηε 

πνιιαπιαζηάζζαη έθαζηνλ κέξνο ησλ δχν αξηζκψλ δηεξεκέλσο εηο εαπηφ, θαη ελψζαο 

(20) ηα δχν πνιιαπιαζηαδφκελα κέξε απηψλ, γελέζζαη νκνχ ζίε. Έρεηο δε θαη ηνχην 

εηδέλαη δηα ηεο κεηαρεηξίζεσο ηνπ΄πξάγκαηνο θαη ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ ηδέλζσλ εο 

επνηήζαο πξφηεξνλ. Δπεί δε απηή ε κεηαρείξηζεο δεδήισθελ εκίλ θαλφλαλ 

πξνρεηξέζηεξνλ, πνίεζαλ ηνχην δηα ηνπ πξνρεηξεζηέξνπ θαλφλνο, θαη επξήζεο θαιψο ην 

δεηνχκελνλ. 

Λαβέ ηα ήκηζε ησλ θ άπεξ εζηί η θαη πνιιαπιαζίαζνλ ηαχηα εηο εαπηά, η-θηο νπλ η 

γίλνληαη ξ. Λαβέ δε ηα εκίζε ησλ ζήη άπεξ εζηί ξζ θαη απνκέλνζηλ ζ. Ζ δε ξίδα ησλ ζ 

εζηί γ. Άθειε γ εθ ησλ η άπεξ εζηί ηα εκίζε ησλ θ θαη απνκέλνζηλ δ. Πξφζζεο γ εί ησλ η 

θαη γίλνληαη ηγ. Καη ν κελ ειάηησλ αξηζκφο εζηί δ, ν δε κείδσλ εζηί ηγ. Οκνχ δε νη δχν 

γίλνληαη θ. 
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 Πνιιαπιαζίαζνλ ηα δ εηο εαπηά, (25) δ-θηο νπλ δ γίλνληαη κζ. Πνιιαπιαζίαζνλ θαη ηα ηγ 

εηο εαπηά, ηγ-θηο νπλ ηγ γίλνληαη ξμζ. Έλσζνλ ηα κζ κεηά ησλ ξμζ θαη γίλνληαη νκνχ ζίε 

σο εδήηεζαο. 

Χζαχησο δε θαη παλ έηεξνλ ηνχησλ φκνηνλ δήηεκαλ δηα ηεο νκνίαο ηαχηεο πξνρείξνπ 

κεηαρεηξίζεσο, έρεηο εηδέλαη θαιψο ην δεηνχκελνλ.  

Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια 

Δξκελεία ζπκβφισλ: 

η= 10 

μ= 60 

πξάγκα: άγλσζηνο ηεο εμίζσζεο 

άθειε: αθαίξεζε 

ηδέλζνλ: ηεηξάγσλν ελφο αξηζκνχ 

ξ=100 

θ=20 

ε=5 

α=1 

β=2 

δ/ηε= 4/15 

ηα/ηε= 11/15 

δ=7 

λβ=52 

ξα/ζθε= 101/ 225 

ζπδ/ζθε= 287/ 225 

μβ/ζθε= 62/225 

ηδάθηζκα: θιάζκα 

ε-θηο: πεληάθηο, επί 5 

η-θηο: δεθάθηο, επί 10 

θε= 25 

ι=30 

δ-θηο: εθηάθηο, επί 7 

ξμζ= 169 

Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ πξάμεσλ πξνθχπηεη ην ζχζηεκα : 

ρ+ς= 10, ρ
2
+ς

2
= 60 
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ρεηηθά κε ηε ιχζε, αληηθαζηζηά ην δ απφ ηελ πξψηε εμίζσζε ζηε δεχηεξε, 

πεξηγξάθνληαο ηελ ηζφηεηα: 

(10- ς)
2
+ ς

2= 
60, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε σο πξνο ς, θαη ηελ 

επηιχεη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαλφλα ησλ πξαγκάησλ, ν νπνίνο έρεη ήδε αλαθεξζεί. 

Καηά ηελ επίιπζε αληηθαζηζηά ηε ξίδα ηνπ 5 κε 4/15, θαη βξίζθεη γηα ηνλ έλαλ άγλσζην 

ηνπ ζπζηήκαηνο 2 11/15, θαη γηα ηνλ άιιν 7 4/15. Τςψλνληαο ηνλ θαζέλα ζην ηεηξάγσλν, 

θαη πξνζζέηνληαο ηνπο αξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ, βξίζθεη 60 62/225. Δμεγεί πσο ην 

πεξίζεπκα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα ηε ξίδα ηνπ 5 έρεη δνζεί κεγαιχηεξε 

πξνζεγγηζηηθή ηηκή απφ ηελ πξαγκαηηθή. 

Γηα ην ίδην ζχζηεκα αλαθέξεη πσο ιχλεηαη θαη «δηα ηεο κεηαρεηξίζεσο ηνπ απηνχ 

θαλφλνο πξνρεηξεζηέξσο», θαη θάλεη ηηο εμήο πξάμεηο: 

10/2=5,  5*5=25,  60/2=30, 30-25=5, νπφηε νη ηηκέο ησλ αγλψζησλ ζα είλαη 5- √5, θαη 5+ 

√5. 

Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπκε απηή ηε κέζνδν, νδεγνχκαζηε ζηηο εμήο πξάμεηο: 

(ρ+ς)/2= 5, νπφηε (ρ+ς)
2
/4= 25. Δπίζεο (ρ

2 
+ ς

2
)/2=30, θαη 30-25= (ρ

2
+ς

2
)/2- (ρ+ς)

2
/4= 

(ρ
2
+ς

2
)/4- ρ*ς/2= 5, ή ρς=20, νπφηε πξνθχπηεη ε εμίζσζε ρ

2
- 10ρ + 20= 0, ε νπνία έρεη 

ιχζεηο ηνπο αξηζκνχο 5-√5 θαη 5+√5. 

Λχζε- χγρξνλε κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια 

Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ πξάμεσλ πξνθχπηεη ην ζχζηεκα: 

Υ+ς =10, ρ
2
+ ς

2
= 60 

Λχλνληαο ηελ πξψηε εμίζσζε σο πξνο ρ πξνθχπηεη ρ= 10-ς 

Αληηθαζηζηνχκε ζηε δεχηεξε θαη πξνθχπηεη (10-ς)
2
+ ς

2
 = 60, πνπ θαηαιήγεη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε ς
2
-10ς +20 =0 

Δθαξκφδνπκε ηνλ ηχπν ηεο δηαθξίλνπζαο 

α= 1, β= -10, γ= 20 

Γ= β
2
- 4αγ= (-10)

2
- 4*1 *20= 100-80=20, (√20= √4*5= √4 * √5= 2√5) 

Φ1= (-β -√Γ)/2α= (10 -√20)/2= 10/2 - (2√5)/2= 5- √5 

Φ2= (-β +√Γ)/2α= (10 +√20)/2= 10/2 +(2√5)/2= 5+ √5 

Άξα γηα ς1, ρ= 10- 5 + √5= 5 + √5 

Καη γηα ς2, ρ= 10 + 5 - √5= 15 -√5 

 

3.10. Πεξί ηνπ πσο εζηί έλσζε δπν ηδαθίζκαηα, ηνπηέζηη β/γ θαη γ/δ θαη εηδέλαη πόζα 

γίλνληαη  ελνύκελα ηα δύν κέξε απηώλ. 

'Δζησ φηη εθ δχν ηηλψλ  δηακεξηζκψλ ελαπέκεηλαλ  ηδαθίζκαηα δχν ηφ κέλ  β/γ ην δέ 
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γ/δ. Εεηείο  δέ έλσζε ηαχηα θαη εηδέλαη, πφζα  αθέξαηα γίλνληαη ηα δχν κέξε απηψλ 

ελσζέλησλ.Έρεηο δέ ηνχην εηδέλαη  νχησο:Πνιιαπιαζίνλ  ηάο  δχν θάησζελ  

ςήθνπο,ηνπηέζηη ηά γ θαη δ (20) ηξίο νχλ  δ γίλνληαη ηβ, θαη  εζηί ηαχηα ελ ζψκα ησλ 

δχν   

κεξψλ, δί απηψλ  γάξ ηψλ ηβ  ιακβάλνληαη  ηά β/γ θαη γ/δ. Λαβέ γάξ ηά β/γ  ηψλ ηβ άπεξ 

εζηί ε, ιαβέ θαί  ηά γ/δ ησλ ηβ απέξ εζηί ζ, ελσζφλ δε ηά ε κεηά ηψλ  ζ θαί γίλνληαη 

νκνχ ηδ  κεηά ηνχ ζψκαηνο ηψλ ηβ θαί νζάθηο ρσξψζη ηά ηβ πξφο ηά ηδ, ηφζ' άλ αθέξαηα 

γίλνληαη. 

2/3 3/4 

12*2/3=8 12*3/4=9  

8+9=17  

17/12  

 

ΤΓΥΡΟΝΖ ΛΤΖ 

 

2/3+3/4=  

8/12+9/12=  

17/12 

 

Μαζ.ζρ. ηνχ θεθ. 43. (κγ).Πξφζζεζε θιαζκάησλ 

 
Σελ πξφζζεζε φπσο ιέεη, ηελ ρξεηάδεηαη γηα λα ππνινγίζεη πφζν θάλνπλ δχν ππφινηπα 

καδί. 

Γηα ηελ πξφζζεζε ηνπ β/γ θαη ηνπ γ/δ, πνιιαπιαζηάδεη ην γ κε ην δ θαη ζηελ  ζπλέρεηα 

πνιιαπιαζηάδεη ην β κε δ θαη  ην γ κε ην γ,πξνζζέηεη ηα απνηειέζκαηα θαη βξίζθεη ηδ/ηβ 

ην νπνίν είλαη α θαη ε/ηβ . 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη παξάδεηγκα κε ην Φ,φπνπ απφ δχν δηαθνξεηηθνχο δηακεξηζκνχο 

πξνθχπηνπλ θιάζκαηα ίζα  κε ην β /γ θαη γ/δ ελφο ηνπξλεζίνπ. Δδψ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί 

πσο ελψ δίλεη ηελ πιεξνθνξία  φηη ην α ΗΗ ηζνδπλακεί κε θ | θαη α | κε δ ηνπξλέζηα, 

εληνχηνηο θάλεη ηελ ππφζεζε φηη θάζε Φ έζησ φηη ρξήδεηο ΗΗ ην νπνίν ζεκαίλεη | ξθ. 

Σα β /γ  ησλ ξθ | είλαη π |, δειαδή || δ.  

Σα γ/δ ησλ ξθ | είλαη '7 |, δειαδή  || δ θαη η |. 

Πξνζζέηεη θαη έρεη || θ θαη | η. 

Κάζε φκσο Φ έζησ φηη ρξήδεη || ο, άξα έρεη α Φ θαη || β  θαη | η, δειαδή ε/ηβ ησλ ο || πνπ  

ρξήδεη ην Φ.  

Βέβαηα αλαξσηηέηαη θαλείο γηαηί άξαγε λα ρξεζηκνπνηεί απηφλ ηνλ πνιχπινθν ηξφπν, 

φηαλ ήδε έρεη εμεγήζεη ηα β /γ θαη ηα γ/δ αλ  πξνηζζεζνχλ δίλνπλ  α θαη ε/ηβ.     
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3.11 .Πεξί ηνπ πσινύληνο ηνλ ηππόλ απηνύ ζεζνθηζκέλνο θαη κε ζέισλ εμείπεηλ ην 

ηίκεκα απηνύ,αιιά δη' αηληγκάησλ αηληηηόκελνο ηελ ηηκήλ ηνύηνπ,πόζε ηηο εζηί. 

Μαζ.ζρνι. ηνπ θεθ. 63. (μγ).πώιεζε ίππνπ. 

 Ο πσιεηεο ιεεη, ερσ ηο ηθ. Δαλ απν ηα δηθα ζνπ Φ κνπ δσζεηο ε θαη αθνκα α/γ ησλ 

δηθσλ ζνπ Φ εγσ ζα ερσ πιεξσζεη παηξλνληαο νια νζα ζεισ.  

Ο αγνξαδσλ ιεεη, Δαλ κνπ δσζεηο α/δ απν ηα δηθα ζνπ ηο Φ, καδη κε ηα β/γ ησλ Φ πνπ 

ερσ εγσ, ζα ερσ νζα κνπ δεηεηο.    

Ο ζπγγξαθεαζ αθνινπζεη ηελ εμεζ κεζνδν... 

 

1) Τπνζεηεη νηη ν αγνξαζηεο ερεη 24 Φ, νπνηε (1/3).24= 8, 8+8=16 νπνπ 16 Φ ερεη ν 

πσιεηεο. 

4+(2/3).24= 4+16=20, νπνπ 20 Φ ερεη ν αγνξαζηεο. 

2) Τπνζεηεη νηη ν αγνξαζηεο ερεη 27 Φ, νπνηε (1/3).27=9,9+8=17 νπνπ 17 Φ ερεη ν 

πσιεηεο. 

4+(2/3).27=22, νπνπ 22 Φ ερεη ν αγνξαδσλ . 

24-20=4, 27-22 =5, 5-4=1 

Πνιιαπιαζηαδεη  ζηαπξνεηδσο ηα θιαζκαηα 4/24  θ 5/27 θαη αθαηξεη 120-108=12, 

12/1=12 νπνπ 12 εηλαη ηα Φ πνπ ερεη ν αγνξαζηεο. 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΗΑΜΟ ΣΧΝ ΚΔΦ. 1-5 (Α-Δ). 

Ο ζπγγξαθεαο ηνπ ρεηξνγξαθνπ καο ρξεζηκνπνηεη ην δεθαδηθν αξηζκεηηθν ζπζηεκα 

ζεζεσο, ην νπνην νη βπδαληηλνη παξειαβαλ απν ηνπο Πεξζεο νρη θαηεπζεηαλ,  αιια κε 

ηελ κεζνιαβεζε ησλ Λαηηλσλ  100 ρξνληα πξηλ απν ηελ ρξνλνινγηα ζπγγξαθεο ηεο 

Διιβηελκαζπξαγκ.(θεθ.2). Ζ κεζνιαβεζε απηε νθεηινηαλ ζηηζ εκπνξηθεζ ζπλαιιαγεο, 

νη νπνηεο ππεξραλ κεηαμπ ησλ δπν ιασλ. ηελ ''Πηνιεκαηθε πληαμε'' ην κεδελ 

νλνκαδεηαη ''νπδελ'' θαη ζπκβνιηδεηαη κε ην 0. ην ρεηξνγξαθν γηλεηαη ρξεζε ησλ 

ζπκβνισλ α,β,γ,δ,ε,δ,ο,ε,ζ, γηα ηνπο αξηζκνπο απν αλεζηξακκελν h (ч). 

Ζ κηα ρηιηαδα ζπκβνιηδεηαη κε .α, νη δπν ρηιηαδεο .β θ.η.ι. Οη 10.000 νλνκαδνληαη 

κπξηαδεο, θαη νη δε 100 κπξηαδεο (διδ ην δηθν ηνπ εθαηνκκπξην) κηιιηνπλη. Δπηζεο ηα 

ζεκεξηλα δηζεθαηνκκπξηα νλνκαδνληαη ιεγεσλεο. 

3.12 Πεξί ηνύ πώο εζηί εηδέλαη δη' εηέξαο κεηαρεηξίζεσο δύν ηηλσλ έλξηδσλ κή 

εηδόησλ αξηζκώλ εθάζηελ ξίδαλ θαί ηηλεο άλ ώζη νη δύν κή εηδόηεο αξηζκνί, νη 

πνιιαπιαζηάδνληεο θνξπθήλ έλξηδνλ.  
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  Λχζε- Βπδαληηλή ιχζε, βπδαληηλά ζχκβνια 

Έζησ φηη δχν ηηλεο έλξηδνη αξηζκνί επνιιαπιαζίαζαλ ξκδ.Εεηείο δέ εηδέλαη ηίλεο άλ δχν 

αξηζκνί έλξηδνη έρσζηλ πνιιαπιαζηάζαη ηά ξκδ,θαί ηίο εζηί ή ξίδα ηψλ δχν κή εηδφησλ 

έλξηδσλ αξηζκψλ ηψλ πνιιαπιαζηαδφλησλ ηά ξκδ.Καί π΄ξσηνλ κέλ δεί ηνχην εηδέλαη, φηη 

πάληεο δχν αξηζκνί έλξηδνη, πξφο αιιήισλ πνιιά-πια(5)ζηαδφκελνη, ν εμ απηψλ 

γελφκελνο πνιιαπιαζηαζκφο,έλξηδνο επξεζήζεηαη.  

   Εήηεη ηνίλνπλ ηήλ ξίδαλ ηψλ ξκδ ήηηο εζηί ηβ.Εεηεί δέ ηίλεο άλ δχν αξηζκνί, 

πνιιαπιαζηάζαη ηβ, γ-ίο γάξ δ γίλνληαη ηβ.Ζ ξίδα νχλ ηνχ ειάηηνλνο αξηζκνχ δη' νχ ηά ξκδ 

πνιιαπιαζηάδνληαη εζηί δ γ-ίο γάξ γ γίλνληαη ζ θαί δ-θίο ηο γίλνληαη ξκδ.  

   Καί ηδνχ απφ κφλεο ηήο ξίδεο ηψλ ξκδ ήηηο εζηί ηβ, εχξεο ηνχο δχν έλξηδνπο αξηζκνχο 

ηνχο πνιιαπιαζηάδνληαο ηά ξκδ ηνλ  κέλ έιιαησ, ηά δ,ηφλ δέ κείδσλ, ηά ιο.Δχξεο δέ θαί 

ηάο ξίδαο απηψλ πξφ ηνχ (15) εηδέλαη απηνχο ηψλ κέλ δ ηά β, ηψλ δέ ιο ηά ο.  

  Εεηεί δέ ηίλεο άλ έηεξνη δχν αξηζκνί έρσζηλ πνιιαπιαζηάζαη ηά ηβ άπεξ εζηιη ε ξίδα 

ηψλ ξκδ ε δέ θαί α α/β πνιιαπιαζηάδνζηλ ηβ, ε-θηο γάξ α α/β γίλνληαη ηβ.Καί ε κέλ ηνχ 

κείδνλνο αξηζκνχ ξίδα δη' νχ ηά ξκδ πνιιαπιαζηάδνληαη, εζηί ηά ε, ηνχ δέ ειάηηνληνο 

αξηζκνχ ε ξίδα δη 'νχ ηά ξκδ πνιιαπιαζηάδνληαη, εζηί ηφ α α/β ε-θηο γάξ ε γίλνληαη μδ θαί 

α α/β-θίο α α/β γίλνληαη β α/δ, μδ-θηο δέ β α/δ γίλνληαη ξκδ.  

   Καί ηδνχ απφ κφλεο ηήο ξίδεο ηψλ ξκδ ήηηο εζηί ηβ εχξεο θαί εηέξνπο δχν έλξηδνπο 

αξηζκνχο ηνχο πνιιαπιαζηάδνληεο ξκδ, ηφλ κέλ κείδσλ ηά ιδ, ηφλ δέ έιιαηησ ηά β α/δ. 

Δχξεο δέ θαί ηάο ξίδαο απηψλ πξφ (20) ηνχ εηδέλαη απηνχο.Σψλ κέλ μδ ηά ε, ηψλ δέ β α/δ 

ηφ α α/β. Χζαχησο δέ θαί πάληα έηεξνλ αξηζκφλ ηφλ έρνληα ξίδαλ αθεξαίαλ, δηά ηήο 

νκνίαο ηαχηεο κεηαρεηξίζεσο έρεηο εηδέλαη φζνη άλ αξηζκνί ελξίδνη, πνιιαπιαζηάζαη, 

έρσζηλ ηφλ έλξηδνλ αξηζκφλ φλπεξ άλ έρεο δεηψλ, θαί ηίο εζηί εθάζηνπ ξίδα, ηψλ δχν 

ελξίδσλ αξηζκψλ ηψλ πνιιαπιαζηαδφλησληήλ έλξηδνλ θνξπθήλ.  

  Άιινο ηξφπνο:Γηά ηφλ ίδην αξηζκφ, δειαδή γηά ηφλ 144, θάλεη ηψξα ηφ εμήο:   

 Βξίζθεη ηήλ ξίδα ηνχ 144 πνχ είλαη ηφ 12, θαί ηφ 12 ηφ θάλεη γηλφκελν ηνχ 3.4, ηφ νπνίν 

πςψλεη ζηφ ηεηξάγσλν θαί έρεη 9.16= 144, δειαδή νη δεηνχκελνη αξηζκνί είλαη ηφ 9 θαί 

ηφ 16. Πξνθαλψο ζηεξίδεηαη ζηφ φηη ηφ γηλφκελν ηψλ ξηδψλ δχν αξηζκψλ είλαη ίζν κέ ηήλ 

ξίδα ηνχ γηλνκέλνπ απηψλ.  

Οη ζπκβνιηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξαπάλσ θείκελν είλαη νη εμήο αξηζκνί:     

 ξκδ ---> 144  

 ηβ ---> 12  

 γ ---> 3  
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 δ ---> 4  

 ηο ---> 16  

 ζ ---> 9  

 β ---> 2  

 ιο ---> 36   

 ο ---> 6  

 α * α/β = 1* 1/2 = 1/2  

 β*α/δ = 4 * 1/4 = 1/2  

 μδ ---> 64  

 ιδ ---> 34  

 ε ---> 8                         

Άιινο ηξφπνο:Γηά ηφλ ίδην αξηζκφ, δειαδή γηά ηφλ 144, θάλεη ηψξα ηφ εμήο:   

Βξίζθεη ηήλ ξίδα ηνχ 144 πνχ είλαη ηφ 12, θαί ηφ 12 ηφ θάλεη γηλφκελν ηνχ 3.4, ηφ νπνίν 

πςψλεη ζηφ ηεηξάγσλν θαί έρεη 9.16= 144, δειαδή νη δεηνχκελνη αξηζκνί είλαη ηφ 9 θαί 

ηφ 16. Πξνθαλψο ζηεξίδεηαη ζηφ φηη ηφ γηλφκελν ηψλ ξηδψλ δχν αξηζκψλ είλαη ίζν κέ ηήλ 

ξίδα ηνχ γηλνκέλνπ απηψλ.  

 Γνθηκάδεη επίζεο κέ ηφλ ίδην ηξφπν ηφλ ζπλδηαζκφ 2,6 αθνχ 2.6= 12, νπφηε ιέεη πψο νη 

δεηνχκελνη αξηζκνί είλαη ηφ 4 θαί ηφ 36. 

Λχζε- χγρξνλε κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια 

√144= 12 

√144=3*4 

(√144)
2
= 3

2
*4

2
 

144= 9*16 

144=144    

Άιιε ιχζε :   

144 - 1 = 143  

143 - 3 = 140  

140 - 5 = 135  

135 - 7 = 128  

128 - 9 = 119  

119 - 11 = 108  

108 - 13 = 95  

95 - 15 = 80  
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80 - 17 = 63  

63 - 19 = 44  

44 - 21 = 23  

23 - 23 = 0   

  

Μεηξάκε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλψλ αξηζκψλ πνπ αθαηξείηαη φηη είλαη ην 12, απηή είλαη θαη ε 

ξίδα ηνπ 144.  

 

3.13 Πεξί ηνπ πσο εζηί εηδέλαη κεηθηήλ ξίδαλ δύν ηηλώλ αξηζκώλ θαη ηίλεο αλ εηζί νη 

δύν αξηζκνί νί ηελ εθίκεηθηνλ ξίδαλ έρνληεο . 

 

 Λύζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, Βπδαληηλά ζύκβνια 

Δζησ φηη δεηείο εηδέλαη σο έλ ηαπηψ κεηθηήλ ξίδαλ δχν ηηλψλ αξηζκψλ πξνο αιιήινπο 

πνιιαπιαζηαδνκέλσλ . Καη πξσηνλ κελ δεη ηνχηνλ εηδέλαη φηη φ εθ ησλ δχν αξηζκψλ 

γελφκελνο πνιιαπιαζηαζκφο ρξή είλαη ηνηνχηνο ψζηε έρεηλ ξίδαλ θπζηθήλ θαη νχ λφζνλ . 

Καη γάξ παο ηηο αξηζκφο  έρεη ξίδαλ ηελ δπλακέλελ πνιιαπιαζηάζαη ηελ δε (5) ηνπκέλελ 

θνξπθήλ . Δληαπηα δε, θπζηθήλ ξίδαλ ιέγνκελ ηελ αθεξαίαλ ξίδαλ ηελ κε έρνπζαλ 

ηδάθηζκα. Νφζνλ δε ξίδαλ ιέγνκελ ηελ δπλακέλελ άλεπ ηδαθίζκαηνο πνιιαπιαζηάζαη ηελ 

ηαχηεο θνξπθήλ. 

Φπζηθάο γάξ θαη αθεξαίαο ξίδαο έρνζηλ ηα ηο θαη θε θαη ιο θαη κζ θαη μδ θαη εμήο νκνίσο 

δ-θηο γάξ δ γίλνληαη ηο θαη ε-θηο  ε γίλνληαη θε θαη ο-θηο ο γίλνληαηιο θαη ε-θηο ε γίλνληαη 

μδ θαη εμήο νκνίσο. Νφζαο δε ξίδαο εληαπηα ιέγνκελ έρεηλ ηα ι θαη κβ θαη εμήο νκνίσο ε-

θηο γαξ νχ ε αιιά  ο , γίλνληαη ι, ηα δε ε κεηά ησλ  ο εζηί αλφκνηα . Χζάπησο θαη ο-θηο δ 

γίλνληαη κβ , ηα δε ο κεηά ησλ δ εζηί αλφκνηα . 

Δζησ ηνίλπλ φηη δεηείο (10) εηδέλαη ηελ εθίκεηθηνλ ξίδαλ ησλ δχν αξηζκψλ ησλ 

πνιιαπιαζηαδφλησλ ηα μδ. Δρεηο δε ηαχηελ εηδέλαη νχησο . Εήηεη ηελ ξίδαλ ησλ μδ ήηηο 

εζηί ε ε-θηο γαξ ε γίλνληαη μδ. Γηπιαζίαζνλ ηελ ξίδαλ ησλ μδ, ηνπηέζηη ηα ε θαη γίλνληαη 

ηο . Καη ηδνχ ν κείδσλ αξηζκφο δη’ νχ ηα μδ πνιιαπιαζηάδνληαη , εζηί ηο . Μέξηζνλ ηα μδ 

κεηά ησλ ηο θαη γίλεηαη φ ηνχησλ δηακεξηζκφο δ δ-θηο γαξ ηο μδ γίλνληαη. Καη ηδνχ ν 

έιαηηνο αξηζκφο δη νχ ηα μδ πνιιαπιαζηάδνληαη εζηί δ. Πνιιαπιαζίαζνλ γαξ ηα ηο κεηά 

ησλ δ, ηο-θηο νχλ δ γίλνληαη μδ . Με εηδψο δε ηηλέο  αλ δχν αξηζκνί έρνζηλ 

πνιιαπιαζηαζαη  μδ , δηά κνλήο ηεο (15) ξίδεο ησλ μδ  ήηηο εζηί ηα ε , εχξεο φηη εζηί ηα ηο 

θαη δ δί απηψλ γαξ πνιιαπιαζηάδνληαη μδ. Γηπιαζίαζνλ πάιηλ ηελ ξίδαλ ησλ μδ ήηηο εζηί 
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ηα ε θαη γίλνληαη ηο. Πξφζζεο ηα ηο θαη δ δη’ ψλ πνιιαπιαζηάδνληαη ηα μδ θαη γίλνληαη 

νκνπ ιο. 

Καη άιισο: Σεηξαπιαζίαζνλ ηελ ξίδαλ ησλ μδ ήηηο εζηί ηα ε δ-θηο νχλ ε γίλνληαη ιβ. 

Πξφζζεο θαη ηνλ ειάηηνλα αξηζκφλ δη’ νχ ηα μδ πνιιαπιαζηάδνληαη , ηνπηέζηη ηα δ , θαη 

γίλνληαη νκνχ πάιηλ ιο . ζε δε εζηί ή πξίδα ησλ ιο, ηνζαχηε εζηί θαη ε εθίκεηθηνο ξίδα 

ησλ ηο θαη δ,ο.(20) Σα γάξ ηο έρνζηλ ξίδαλ δ, ηα δε δ έρνζηλ ξίδαλ β δ-θηο γαξ δ γίλνληαη ηο 

θαη δίο ηα β γίλνληαη  δ. Έλσζνλ δε ηελ ξίδαλ ησλ ηο θαη δ , ηνπηέζηη ηα δ θαη β θαη 

γίλνληαη νκνχ ο . 

Καη ηδνχ ε εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ηο θαη δ ησλ πνιιαπιαζηαδφλησλ ηα μδ , εζηί ο , θαζψο δηα 

ηεο ξίδεο ησλ ιο δήιε εκίλ γίλεηαη ,εχξεο νχλ δηα κφλεο ηεο ξίδεο ησλ μδ , ήηηο εζηί ηα ε, 

θαη ηνπο δχν αξηζκνχο ηνπο πνιιαπιαζηάδνληαο ηα μδ , θαη ηελ ηνχησλ εθίκεηθηνλ ξίδαλ. 

Δζησ δε φηη είδαο νχζαλ κε εθίκεηθηνλ ξίδαλ δχν ηηλψλ αξηζκψλ ηα ο. 

Εεηείο δε εηδέλαη ηίλεο αλ δχν αξηζκνί έρσζηλ ηελ εθίκεηθηνλ ξίδαλ ησλ ο. 

Πνιιαπιαζίαζνλ ηα ο εηο εαπηά ο-θηο νχλ ο γίλνληαη ιο. Εήηεη (25) ηηο αλ αξηζκφο 

ηεηξαπιαζηαδφκελνο εζηί ειιεηπψο εγγπηέξσ ησλ ιο  δ-θηο νχλ η γηλνληαη κ. Σα δε κ εζηί 

ππέξ ηα ιο δ-θηο δε ζ γίλνληαη ιο. Καη ηδνχ νπδέ ηα ιο εζηί ειιεηπή  δ-θηο δε ε γίλνληαη ιβ, 

θαζψο νχλ είπνκελ ηηο αλ αξηζκφο ηεηξαπιαζηαδφκελνο εζηί ειιεηπψο εγγπηέξσ ησλ ιο 

εχξακελ φηη ηα ε ηεηξαπιαζηαδφκελα , δ-θηο ε γίλνληαη ιβ. Μέρξη νχλ ησλ ιο ιείπνληαη δ. 

Καη ηδνχ ν έιαηηνο αξηζκφο δη’ νπ θαη εθίκεηθηνο ξίδα ησλ γίλεηαη, εζηί δ. 

Σεηξαπιαζίαζνλ ηαχηα  δ-θηο νχλ γίλνληαη ηο. Δζηί δε ν κείδσλ αξηζκφο δη’ νχ ε 

εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ο γίλεηαη ηο. Σσλ κελ γάξ δ ε ξίδα εζηί β, ησλ ηο δε ε ξίδα εζηί δ. 

Οκνχ δε ε  εθίκεηθηνο (30) ξίδα ησλ δχν ηνχησλ αξηζκψλ εζηί ο. 

Καη ηδνχ απφ κφλεο ηεο εθηκείθηνπ ξίδεο ησλ δχν κε εηδφησλ αξηζκψλ, εχξεο φηη ν κελ 

έιαηηνο αξηζκφο εζηί δ , ν δε κείδσλ ηο , αί δε δχν ηνχησλ ξίδαη νκνχ εζηί ο. 

Έηεξνλ ηνχηνπ φκνηνλ . Έζησ φηη δεηείο εηδέλαη σο ελ ηαπησ , εθίκεηθηνλ ξίδαλ δχν ηηλσλ 

αξηζκψλ ησλ πνιιαπιαζηαδφλησλ κζ. 

Εήηεη ηελ ξίδαλ ησλ κζ ήηηο εζηί δ δ-θηο γάξ δ γίλνληαη κζ. Γηπιαζίαζνλ ηελ  ξίδαλ ησλ 

κζ, ηνπηέζηη ηα δ θαη γίλνληαη ηδ. Ο κείδσλ νχλ αξηζκφο δη νχ ηα κζ πνιιαπιαζηάδνληαη 

εζηί ηδ. Μέξηζνλ ηα κζ κεηά ησλ ηδ θαη γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο γ α/β  ηδ-θηο  γαξ γ 

α/β γίλνληαη κζ. Ο έιαηηνο  νχλ αξηζκφο δη’ νχ ηα κζ πνιιαπιαζηάδνληαη εζηί γ α/β. 

Πνιιαπιαζίαζνλ γάξ (35) ηα  ηδ κεηά ησλ γ α/β ηδ-θηο γάξ γ α/β γίλνληαη κζ σο 

είπνκελ.Γηπιαζίαζνλ ηελ ξίδαλ ησλ κζ ήηηο εζηί δ γίλνληαη ηδ. Πξφζζεο θαη ηα ηδ θαη γ α/β 

δη’ ψλ πνιιαπιαζηάδνληαη ηα κζ θαη γίλνληαη νκνχ ια α/β. 
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Καη άιισο : Σεηξαπιαζίαζνλ ηελ ξίδαλ ησλ κζ ήηηο εζηί δ δ-θηο (74r) (1) νχλ δ γίλνληαη 

θε . Πξφζζεο θαη ηνλ ειάηηνλα αξηζκφ δη’ νπ ηα κζ πνιιαπιαζηάδνληαη , ηνπηέζηη ηα γ 

α/β θαη γίλνληαη νκνχ πάιηλ ια α/β. Οζε δε εζηί ξίδα ησλ ια α/β ηνζάπηε εζηί θαη ε 

εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ηδ θαη γ α/β, ησλ πνιιαπιαζηαδφλησλ ηα κζ. Ζ δε ξίδα ησλ ια α/β 

εζηί ε θαη ηζ/ια. Σερληθψο γαξ ηαχηα πνιιαπιαζηαδφκελα, πνιιαπιαζηαδφζηλ θνξπθήλ 

ια θαη δεε/ζδα,άπεξ εζηί ια α/β έγγηζηα. 

Καη ηδνχ ε εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ηδ θαη γ α/β , εζηί ε θαη ηζ/ια. Σσλ γαξ ηδ ή ξίδα εζηί γ θαη 

θγ/ια, ησλ δε γ θαη α/β ε ξίδα εζηί α θαη θδ/ια. Δλσζνλ (5) ηα αθέξαηα θαη ηα ηδαθίζκαηα 

θαη γίλνληαη νκνχ ε θαη ηζ/ια. Καη ηδνχ ε εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ηδ θαη γ α/β , εζηί ε θαη 

ηζ/ια , θαζψο δηα ηεο ξίδεο ησλ ια  α/β δήιε εκίλ γέγνλε, κε εηδψο νχλ ηίλεο αλ δχν 

αξηζκνί , πνιιαπιαζηάζαη έρνζηλ κζ , θαη ηηο εζηί ή εθίκεηθηνο ηνχησλ ξίδα δηα κφλεο ηεο 

ξίδεο ησλ κζ ήηηο εζηί δ , εχξεο θαη ηνπο δχν αξηζκνχο θαη ηελ ηνχησλ εθίκεηθηνλ ξίδαλ. 

Δζησ δε φηη είδαο νχζαλ κελ εθίκεηθηνλ ξίδαλ δχν ηηλσλ αξηζκψλ ηα ε θαη ηζ/ια . Εεηείο 

δε εηδέλαη ηίλεο αλ δχν αξηζκνί έρσζηλ ηελ εθίκεηθηνλ ξίδαλ ησλ ε θαη ηζ/ια. 

Πνιιαπιαζίαζνλ ηα ε θαη ηζ/ια εηο εαπηα ηερληθψο νχλ ηα ε θαη ηζ/ια , κεηά ησλ ε θαη 

ηζ/ια πνιιαπιαζηαδφκελα, πνιιά (10)πιαζηάδνζηλ ια θαη α/β έγγηζηα . Εήηεη ηηο αλ 

αξηζκφο ηεηξαπιαζηαδφκελνο , εζηί ειιεηπψο εγγπηέξσ ησλ ια α/β δ-θηο  νπλ δ γίλνληαη 

θε , ιείπνληαη θαη γ θαη α/β κέρξη ησλ ια θαη α/β. Ο έιαηηνο νπλ αξηζκφο δη’ νπ ή 

εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ε θαη ηζ/ια γίλεηαη , εζηί γ θαη α/β. Σεηξαπιαζίαζνλ ηα γ θαη α/β δ-

θηο νπλ γ α/β γίλνληαη ηδ. Ο κείδσλ νπλ αξηζκφο δη’ νπ ή εθίκεηθηνο ξίδα ησλ ε θαη ηζ/ια 

γίλεηαη , εζηί ηδ. 

Απφ κφλεο νπλ ηεο εθηκείθηνπ ξίδεο ησλ δχν κε εηδφησλ αξηζκψλ, εχξεο φηη ν κελ 

ειάηησ αξηζκφο εζηί γ α/β , ν δε κείδσλ εζηί ηδ. Οκνχ δε αί δχν ηνχησλ ξίδαη , εζηί ε θαη 

ηζ/ια. 

Λχζε- Βπδαληηλή κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια 

Μαζ .ζρ. ηνπ θεθ. 128. (ξθε). Δθίκεηθηνο ξίδα δχν αξηζκψλ.    

Παξαηεξνχκε, πσο δελ νξίδεη εμ αξρήο ηη είλαη εθίκεηθηνο ξίδα δχν αξηζκψλ . 

Απηφ ην θάλεη αξγφηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα δηαδηθαζίαο εχξεζεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθηκείθηνπ ξίδαο δπν αξηζκψλ , ε νπνία είλαη ην άζξνηζκα ησλ ξηδσλ δχν αξηζκψλ. 

Δμεγεί δε, πσο αλαγθα’ηα ζπλζήθε είλαη , ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ δχν δεδνκέλσλ 

αξηζκψλ λα έρεη ξίδα θπζηθή θαη φρη λφζν.  

Φπζηθή ξίδα νλνκάδεη ηελ αθεξαία ξίδα , θαη λφζν ‘’ ηελ δπλακέλε άλεπ ηδαθίζκαηνο 

πνιιαπιαζηάζαη ηελ ηαχηεο θνξπθήλ’’, π.ρ ε ξίδα ηνπ 12 είλαη λφζνο, φπσο ήδε έρεη 

εμεγήζεη ζην θεθ.. ξηζ’, γηαηί 3.4=12, δειαδή πξφθεηηαη γηα ζψκα (εκβαδφλ) 
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παξαιιεινγξάκκνπ θαη φρη ηεηξαγψλνπ , κε πιεπξέο 3 θαη 4 . Δπίζεο αλαθέξεη φηη νη 

αξηζκνί 30,42 έρνπλ λφζνπο ξίδεο , γηαηί 5.6=30 θαη 6.7=42. 

ηε ζπλέρεηα ζέηεη σο πξφβιεκα ηελ εχξεζε ηεο εθηκείθηνπ ξίδαο ησλ αξηζκψλ πνπ 

έρνπλ γηλφκελν 64. 

Βξίζθεη ηελ ξίδα ηνπ 64 πνπ είλαη ην 8. 8.2=16, 64/16=4 , θαη ιέεη πσο ν έλαο αξηζκφο 

είλαη ν 16 , θαη ν άιινο ν 4. Απηφ ζηεξίδεηαη ζήκεξα ζην φηη ηζρχεη πάληα ε ηζφηεηα 

α/(2α)= α/2 , κε α=64. 

Υξεζηκνπνηεί θαη έλαλ άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ην νπνίν , αθνχ βξεη ηελ ξίδα ηνπ 64 πνπ 

είλαη ην 8 , θάλεη ηηο εμήο πξάμεηο : 

8.4=32, 32+4=36 , ξίδα ηνπ 36 ην 6 , θαη θαηαιήγεη , πσο φζε είλαη ε ξίδα ηνπ 36 , ηφζε 

είλαη θαη ε εθίκεηθηνο ξίδα ησλ 16 θαη 4 , δειαδή 4+2=6. Δηζη ινηπφλ θαηαιαβαίλεη ν 

αλαγλψζηεο πσο φηαλ κηια γηα εθίκεηθην ξίδα δχν αξηζκψλ ,ελλνεί ην άζξνηζκα ησλ 

ξηδψλ απηψλ ησλ αξηζκψλ. 

Δμεηάδεη θαηφπηλ ην αληίζηξνθν πξφβιεκα  , φπνπ γλσξίδεη πσο ε εθίκεηθηνο ξίδα δπν 

αξηζκψλ είλαη ην 6, θαη δεηεί ηνπο αξηζκνχο απηνχο. 

6.6=36 , 4.8=32, θαη παξαηεξεί πσο ν αξηζκφο  8 είλαη ‘’ειιηπσο εγγπηέξσ ησλ 36’’ , 

πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ην 4.  

ηε ζπλέρεηα ζεσξεί ηε δηαθνξά 36-32=4 θαη απηφ ην 4 είλαη γηα ηνλ ζπγγξαθέα ‘’ ν 

έιαηηνο αξηζκφο’’ απφ ηνπο δεηνχκελνπο . 

Θα κπνξνχζε λα πξνθχςεη κία πηζαλή εμήγεζε απηήο ηεο κεζνδνινγίαο απφ ηε ιχζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 α+β=6 , α. β=ρ , νπφηε σ
2
-6σ+ρ=0 , φπνπ σ=β , ή α. Αλ επηιχζνπκε ηελ εμίζσζε 

σο πξνο σ , ε δηαθξίλνπζα ζα είλαη ίζε κε 36-4.ρ , θαη επεηδή πξέπεη λα είλαη ζεηηθή θαη 

λα έρε θαη ξίδα αθέξαηα , πξνθχπηεη πσο ην ρ είλαη ίζν κε 5,ή κε 8. 

ηε ζπλέρεηα ,κε ην γλσζηφ ηξφπν επίιπζεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο βξίζθνπκε , πσο ε 

κία ιχζε είλαη ην δεπγνο  (α,β) =(4,16) θαη ε άιιε ην δεπγνο (α,β)=(1,25). 

Γερφκαζηε, ινηπφλ, φηη ε δηαθξίλνπζα 36-4ρ>0      4ρ<36       ρ<36/4      ρ<9 

Γηα ρ=0 ηζρχεη, φηη: σ= 6(+ ή -) 6/2 = 0 ή 6. 

Δπνκέλσο     √α=0, √β=6       β=36. 

Λχζε- χγρξνλε κεζνδνινγία, ζχγρξνλα ζχκβνια 

Δθαξκφδνπκε ηνλ ηχπν 

α/(2√α)= √α/2 o oπνίνο απνδεηθλχεηαη σο εμήο : 

α/2√α = α√α/2(√α)
2
 = α√α/2α = √α/2 
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γηα α=144, 144/(2√144)= √144/2, 144/ (2*12)= 12/2, 144/24=12/2, 6=6 

θαη κε ηε βπδαληηλή κεζνδνινγία ε ξίδα ηνπ 144 είλαη ην 12. 12*3= 36, 144/36=4. 

Ο έλαο αξηζκφο είλαη ν 36 θαη ν άιινο ν 4.Απηφ ζήκεξα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

παξαπάλσ ηζφηεηα.  

 

3.14 Πεξί ηνπ πώο εζηί εηδέλαη  πόζσλ ζπηζακώλ παλίλ, έζηαη ζνη ρξεία πξνο ην 

πνηήζαη ζθελήλ όζνπ αλ κεγέζνπο βνύιε. 

Έζησ φηη δεηείο πνίεζε ζθελήλ ήηηο ηέληα θνηλψο πέθεθε θαιείζζαη. Οπθ εζηί ην ζρήκα 

ηαχηεο αλάινγνλ ,δεινί δ’ φκσο εη θ’αλ ηε ην βνπιφκελνλ. 

    

 

Έζησ δέ, νπ δηεξεκέλε, αιι’ έλ ζψκα νχζα απφ ηεο (20) γεο κέρξη ηεο ηαχηεο θνξπθήο 

.Έζησ δέ ν ζηχινο εθ’νχ ε δεισζείζα ζθελή θξέκεηαη, ζπηζακψλ κ. Έζησ δέ θαη παλίλ 

φπεξ εζηί θαηά πιάηνο ζπηζακψλ γ. Εεηείο δέ εηδέλαη πφζσλ ζπηζακψλ παλίλ ηνηνχηνπ 

πιάηνπο, έζηαη ζνί ρξεία, πξνο(25)ηφ πνηήζαη ηνηνχηνπ κεγέζνπο ζθελήλ, νχ είπνκελ. 

Υξή νχλ ηνχην πξψηνλ εηδέλαη, πφζσλ ζπηζακψλ εζηί ε ηνπ θαηά γεο ηαχηεο ρείινπο 

δηάκεηξνο θαη πεξίκεηξνο .Έρεηο δέ ηαχηελ εηδέλαη δηα ηνπ θαλφλνο ηεο ζθάδξαο. 

Πνιιαπιαζηάζνλ γαξ ηαο κ ζπηζακάο ηνπ ζηχινπ εηο εαπηάο κ-θηο νπλ κ γίλνληαη αρ. 

Πνιιαπιαζίαζνλ εηο εαπηάο θαη ηαο λ ζπηζακάο ηαο απφ ηεο γεο ρείινπο ηαχηεο, κέρξη 

ηεο ηνπ ζηχινπ θνξπθήο∙ λ-θηο νπλ λ γίλνληαη βθ. Άθειε ηα αρ εθ ησλ βθ, θαη απνκέλνζηλ  
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. Εήηεη ηελ ξίδα ησλ ήηηο εζηί ι∙ ι-θηο γαξ ι, γίλνληαη. Δζηί δε απφ ηεο ξίδεο ( 30 ) ηνπ 

ζηχινπ κέρξη ηνπ θαηά γεο ρείινπο ηεο ζθελήο, ζπηζακαί ι.  

Χζαχησο  θαη απφ ηνπ εηέξνπ κέξνπο ηεο ζθελήο, ζπηζακαί ι. Οκνχ δε ε φιε δηάκεηξνο 

ηνπ θαηά γεο ρείινπ ηαχηεο, ζπηζακψλ μ. Δί κελ νπλ νίδαο ην απφ ηνπ ρείινπο ηεο 

ζθελήο, κέρξη ηεο ηνπ ζηχινπ θνξπθήο δίαζηεκα πφζσλ ζπηζακψλ εζηί, ην δε απφ ηνπ 

ρείινπο επίπεδνλ κέρξη ηεο ξίδεο ηνπ ζηχινπ νπθ νίδαο, έρεηο εηδέλαη ηνχην δη’ νπ ηξφπνπ 

είπνκελ. Δί δε ην αλάπαιηλ, νίδαο κελ ηνλ ζηχινλ φληα θαζ’ χςνο ζπηζακψλ κ, νίδαο δε 

θαη απφ ηεο ξίδεο ηνπ ζηχινπ, κέρξη ηνπ θαηά γεο ρείινπο ηεο ζθελήο δηάζηεκα 

ζπηζακψλ ι, ην δε απφ ηνπ ρείινπο ηεο ζθελήο κέρξη ηνπ ζηχινπ θνξπθήο νπθ νίδαο 

πφζσλ  ζπηζακψλ εζηί, κ-θηο κ γίλνληαη αρ, (35) ι-θηο δε ι γίλνληαη. Έλσζνλ ηα αρ κεηά 

ησλ θαη γίλνληαη νκνχ βθ. Εήηεη ηελ ξίδαλ ηνχησλ ήηηο εζηί λ ∙ λ-θηο γαξ λ, βθ γίλνληαη. 

Δζηί δε απφ ηνπ ρείινπο ηεο ζθελήο, κερξί ηεο ηνπ ζηχινπ θνξπθήο, ζπηζακαί λ. Δηδψο 

νπλ ην χςνο θαη ην πιάηνο ηεο ζθελήο, ηνπηέζηη χςνο κελ ( 113r) (1) ζπηζακψλ κ, πιάηνο 

δε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ρείινπο, ζπηζακψλ μ, δήηεη θαη ηελ θαηά γεο ρείινπο πεξίκεηξνλ 

,πφζσλ ζπηζακψλ εζηί. Σξηπιαζίαζνλ ηαο μ ζπηζακάο ηεο δηακέηξνπ∙ γ-ηο νπλ μ γίλνληαη 

ξπ. Λαβέ θαη ην έβδνκνλ κέξνο ησλ μ φπεξ εζηί ε θαη δ/δ. Έλσζνλ θαη ηαχηα κεηά ησλ ξπ 

θαη γίλνληαη νκνχ ξπε θαη δ/δ κηαο ζπηζακήο. Δπεί δε ην κελ θάησζελ ρείινο ηεο ζθελήο, 

έρεη πεξίκεηξνλ ζπηζακψλ ξπε θαη δ/δ κηαο ζπηζακήο, ε δε θνξπθή ηεο ζθελήο, είο νπδέλ 

θαηαιείγνπζα νπδφισο έρεη πεξίκεηξνλ, (5) ιαβέ ην εμ αλαιφγνπ ηνπ νπδελφο ηεο 

θνξπθήο, θαη ησλ ξπε θαη δ/δ ηνπ ρείινπο, ηνπηέζηη ην ήκηζπ ησλ ξπε θαη δ/δ φπεξ εζηί ґδ 

θαη β/δ. Αθαηξνπκέλσλ γαξ ґδ θαη β/δ εθ ησλ ξπε θαη δ/δ, απνκέλνζηλ θαη ґδ θαη β/δ. 

Πξνζηηζεκέλσλ δε ґδ θαη β/δ επί ηνπ νπδελφο ηεο θνξπθήο, πάιηλ γίλνληαη ґδ θαη β/δ. Δζηί 

δε ην έμ αλαιφγνπ  ηνπ ρείινπο θαη ηεο θνξπθήο, ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ ґδ θαη β/δ κηαο 

ζπηζακήο, ηνπηέζηη πεξί ην κέζνλ ηνπ ρείινπο θαη ηεο θνξπθήο ηεο ζθελήο, εζηί ε 

πεξίκεηξνο ηαχηεο, ζπηζακψλ  ґδ θαη β/δ κηαο ζπηζακήο. Πνιιαπιαζίαζνλ ηαχηαο πξνο 

ηαο λ ζπηζακάο ηαο απφ ηνπ ρείινπο κέρξη ηεο θνξπθήο∙ λ-θηο δε ґδ θαη β/δ γίλνληαη δςηε 

θαη β/δ. Σνζνχηαη νχλ ζπηζακαί ηεηξάγσλαη παλίλ, έζηαη ζνη ρξεία, πξνο ην πνηήζαη 

ηνηνχηνπ κεγέζνπο ζθελήλ νπ είπνκελ. (10) Δπεί δε ην ηνπ παλίνπ πιάηνο, εζηί ζπηζακψλ 

γ σο είπνκελ, κέξηζνλ ηαο δςηε ζπηζακάο θαη β/δ, κεηά ησλ γ ζπηζακψλ ηνπ πιάηνπο θαη 

γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξηζκφο αθνα θαη ηο/θα. 

      ααα 

εβδνκα αβεγο ηο/θα 

γγππδ 

βαααα 
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βββ 

αθνα θαί ηο/θα 

Έζηαη ζνί δέ ρξεία, παλίλ θαηά κήθνο ζπηζακψλ αθνα θαί ηο/θα κίαο ζπηζακήο, πξνο ην 

πνηήζαη ηηννχηνπ κεγέζνπο ζθελήλ, φπεξ παλίλ, θαηά πιάηνο εζηί ζπηζακψλ γ. Δάλ δέ 

δηεξεκέλε εζηί ε ζθελή, θαζψο λχλ κάιηζηα πέθπθε γίλεζζαη, θαί νχησο δηά ηήο 

παξνχζεο κεηαρεηξίζεσο έρεηο εηδέλαη θαιψο ηφ δεηνχκελνλ, δηεξεκέλσο κέλ, ην φξζηνλ 

ηαχηεο απφ ηήο γήο αλαθεξφκελνλ, δηεξεκέλσο δέ, θαί ηφ ηήο θνξπθήο κέξνο, θαζψο θαί 

επί ηνχ παξφληνο δεηήκαηνο δεδειψθακελ. 

Μή κφλνλ δέ ηνηνχηνπ ζρήκαηνο ζθελήλ, αιιά θαί νηθνεηδή ζθελήλ, δηά ηήο παξνχζεο 

κεηαρεηξίζεσο, εηδέλαη έρεηο πφζσλ ζπηζακψλ παλίλ έζηαη ζνί ρξεία, πνηήζαη 

ηαχηε.  

Σφ απφ ηνχ ζηχινπ κήθνο κέρξη ηήο εηέξαο άθξεο, ζπηζακψλ ηδ. Σά δχν  κέξε ηαχηεο εζηί 

ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ ζπ. Παλίλ θαηά κήθνο, ηά δχν κέξε ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ ґγ θαί 

α/γ. Έζησ γάξ ν κέλ ζηχινο ηαχηεο ζπηζακψλ ε, απφ δέ ηήο ξίδεο ηνπ ζηχινπ κέρξη ηνπ 

θαηά γήο ρείινπο ηαχηεο έζησ ζπηζακαί ο∙ ε-θηο νπλ ε γίλνληαη μδ, ο-θηο δέ ο γίλνληαη ιο. 

Έλσζνλ ηά μδ θαί ιο θαί γίλνληαη νκνχ ξ. Εήηεη ηήλ ξίδαλ ηψλ ξ ήηηο εζηί η∙ (20) η-θηο γάξ 

η, ξ γίλνληαη. Δζηί δέ ηφ κήθνο ηνχ παλίνπ, απφ ηνχ θαηά γήο ρείινπο κέρξη ηήο θνξπθήο 

ηνχ ζηχινπ, ζπηζακψλ η, θαζψο δεινχηαη δηά ηήο ξίδεο ηψλ ξ. Έζησ δέ ηφ κήθνο ηήο 

ζθελήο ζπηζακψλ ηδ. Πνιιαπιαζίαζφλ δε ηφ κήθνο ηψλ ηδ ζπηζακψλ ηήο ζθελήο, πξφο ηφ 

κήθνο ηψλ η ζπηζακψλ ηνχ παλίνπ∙ η-θηο νχλ ηδ γίλνληαη ξκ. Δζηί δέ ηφ έλ κέξνο ηεο 
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ζθελήο ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ ξκ. Χζαχησο (25)θαη ην έηεξνλ κέξνο ζπηζακψλ 

ηεηξαγψλσλ ξκ. Οκνχ δε ηά δχν κέξε ζπηζακψλ ζπ. Μέξηζνλ ηαχηαο ηάο ζπ ζπηζακάο, 

κεηά ηνπ πιάηνπο ησλ γ ζπηζακψλ ηνπ παλίνπ, θαη γίλεηαη ν ηνχησλ δηακεξίζκνο ґγ θαη 

α/γ. Έζηαη ζνί δε ρξεία παλίλ θαηά κήθνο, ζπηζακψλ ґγ θαη α/γ κηάο ζπηζακήο, πξφο ην 

πνηήζαη ηνηνχηνπ κεγέζνπο νηθνεηδή ζθελήλ, φπεξ παλίλ θαηά πιάηνο εζηί ζπηζακψλ γ. 

Σψ ηξφπσ δε ηνχησ, δηά ηνπ πιάηνπο θαη κήθνπο ηνπ νίθνπ, θαη ηνπ αθαηηθνχ νμπγσλνχ 

χςνπο, ηνπ επ’αχηνπ πεξηδσκέλεο ηεο ζηέγεο, έρεηο εηδέλαη πφζα θεξάκηα ή πιάθαο 

κνιχβδεο έρνζηλ θαιχςαη ηελ φιελ ζηέγελ ηνπ δεηνπκέλνπ νίθνπ νχπεξ αλ έρεο δεηψλ, 

θαζ’φλ ηξφπνλ θαη επί ηεο παξνχζεο νηθνεηδνχο ζθελήο εχξακελ ζπηζακάο ηεηξαγψλνπο 

(30) ζπ, παλίλ δε θαηά κήθνο ζπηζακψλ ґγ θαη α/γ. 

Οη παξαπάλσ καζεκαηηθνί ζπκβνιηζκνί είλαη νη εμήο. 

κ=40,λ=50,γ=3,αρ=160,βθ=502,ζαλπη=900,ι=30,μ=60,ξπ=180,ε=8,δ/δ=4/7, 

ξπε=188,ґδ=94,β/δ=2/7,δςηε=4715,αθνα=1571,ηο/θα=16/21,ααα=111, 

αβεγο=12536,γγππδ=33447,βαααα=21111,βββ=222,ηδ=14,ζπ=280, 

ґγ=93,α/γ=1/3,μδ=64,ο=6,ιο=16,ξ=100,η=10,ξκ=140,θηο=δεθαθηο.  

Τπνινγηζκφο εκβαδνχ παξάπιεπξεο επηθάλεηαο θσληθήο ζθελήο χςνπο 40 ζπηζακψλ θαη 

παξάπιεπξεο αθκήο 50 ζπηζακψλ, φηαλ ην χθαζκα ην νπνίν θαιχπηεη ηελ παξάπιεπξε 

επηθάλεηα έρε πιάηνο 3 ζπηζακέο.  

Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηψληαο ην Ππζαγφξεην Θεψξηκα βξίζθεη ηελ αθηίλαο ηεο βάζεο 

ίζε κε 30. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο αθνινπζεί ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

3.60+60/7=188 4/7. 

Καηφπηλ ρξεζηκνπνηεί ηελ εμήο ελδηαθέξνπζα δηαηχπσζε: ‘’Σνθάησ κέξνο ηεο ζθελήο 

έρεη πεξίκεηξν 188 4/7 ζπηζακέο, ην δε άλσ έρεη πεξίκεηξν ίζε κε ην κεδέλ, ζπλεπψο ην 

εμ αλαιφγνπ ησλ δπν πεξηκέηξσλ είλαη ( 188 4/7 )/2 = 94 2/7’’. Αθνινχζσο 

πνιιαπιαζηάδεη ην 94 2/4 κε ην 50 θαη βξίζθεη φηη ην εκβαδφλ ηεο παξάπιεπξεο 

επηθάλεηαο είλαη 4715 2/7 ηεηξαγσληθέο ζπηζακέο. Γηαπηζηψλνπκε φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ γλσζηφ ηχπν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ ηζρχεη πψο ην ζπγθεθξηκέλν 

εκβαδφλ είλαη ίζν κε ηελ εκηπεξίκεηξν ηεο βάζεσο επί ηελ παξάπιεπξε αθκή. 

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη θαη ν ππνινγηζκφο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θχθινπ φπνπ ζα 

γξάθακε: Π=2.π.30=60.π. Γηα ηνλ ζπγγξαθέα φκσο, γλσξίδνπκε φηη ην π είλαη ίζν κε 3 

1/7. Σέινο γηα λα ππνινγίζεη ην ζπλνιηθφ χθαζκα ην νπνίν ζα ρξεηαζζεί, δηαηξεί ην 4715 

2/7 κε ην 3.  

Ζ ζχγρξνλε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη: 
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Με βάζε ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα βξίζθεη ηελ αθηίλα ηεο βάζεο ίζε κε 30, κε ηνλ εμήο 

ηξφπν: 50
2
= 40

2
+12

2
=R

2=
50

2
–40

2
=(50–40)(50+40)=10.90=900

x
= 30 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο επηιχεη κε:  

L = 3.60+60/7=188 4/7  

2.3,14.30 

=2(3+0,14).30 

3.60+60.0,14=3.60+60/7  

Σν θάησ κέξνο ηεο ζθελήο έρεη πεξίκεηξν 188 4/7 ην εμ αλαιφγνπ ησλ δπν πεξηκέηξσλ 

είλαη (188 4/7)/2=94 2/7 .Σν πνιιαπιαζηάδεη κε 50 θαη βξίζθεη ην εκβαδφλ ηεο 

παξάπιεπξεο επηθάλεηαο πνπ είλαη 4715 2/7 Ο ζπγγξαθέαο γλσξίδεη φηη ην π =3 1/7 ,ελψ 

εκείο ζήκεξα κε ηελ πξάμε ζα θάλακε π =2.π.30 =60.π.Γηα λα ππνινγίζεη ην ζπλνιηθφ 

χθαζκα πνπ ζα ρξεηαζηεί δηαηξεί ην 4715 2/7 κε ην 3. 

 

3.15 Πεξί ηνπ πσο εζηί εηδέλαη εκβαδφλ ηεηξαγψλνπ ηζνπιεχξνπ νξζνγψλνπ θαη 

παξαιιεινγξάκκνπ, πνζνχ εζηί ρσξεηηθφλ. Έζησ ζρήκαλ ηεηξάγσλνλ ηζφπιεπξνλ 

νξζνγψληνλ, εθάζηε ηνχηνπ πεξίκεηξνο ζπηζακψλ θ. Εεηείο δε εηδέλαη ην εκβαδφλ ηνχηνπ 

πφζνπ εζηί ρσξεηηθφλ. Έρεηο δε ηνχην εηδέλαη νχησο:  
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Πνιιαπιαζίαζνλ πξνο αιιήιαο ηαο δχν ηνχησλ πιεπξάο (15)ηνπηέζηη ε κεηά ησλ ε. ε-θηο 

νπλ ε γίλνληαη θε. Δζηί δε ρσξεηηθφλ ην εκβαδφλ ηνπ ηζνπιεχξνπ νξζνγσλνχ ζρήκαηνο 

θε. Έζησ δε θαη παξαιιειφγξακκνλ νπθ ηζφπιεπξνλ κελ, νξζνγψληφλ δε,(20) φπεξ αη κελ 

δχν ηνχηνπ εγθάξζηαη πιεπξαί εζηί αλά ζπηζακψλ ο, ε δε δχν φξζηαη αλά ζπηζακψλ δ, 

νκνχ δε ε ηνχηνπ πεξίκεηξνο ζπηζακψλ θ. Εεηείο δε εηδέλαη ην εκβαδφλ ηνχηνπ πφζνπ 

εζηί ρσξεηηθφλ. Πνιιαπιαζίαζνλ πξνο αιιήιαο θαη ηαο δχν ηνχηνπ πιεπξάο, ηελ φξζηνλ 

θαη εγθάξζηνλ δ-θηο νπλ ο γίλνληαη θδ. Δζηί δε ρσξεηηθφλ ην εκβαδφλ ηνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ ηνχηνπ ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ θδ. Έζησ δε θαη παξαιιειφγξακκνλ 

ηεηξάγσλνλ νπθ ηζφπιεπξνλ κέλ, νξζνγψληφλ δε, φπεξ αη κέλ δχν ηνχηνπ εγθάζηαη 

πιεπξαί, εζηί αλά ζπηζακψλ δ, αη δε δχν φξζηαη αλά ζπηζακψλ γ, νκνχ δε ε ηνχηνπ 

πεξίκεηξνο ζπηζακψλ θ . Εεηείο δε εηδέλαη ην εκβαδφλ ηνχηνπ πφζνπ εζηί ρσξεηηθφλ. 

Πιιαπιαζίαζνλ πξνο αιιήιαο θαη ηαο δχν ηνχηνπ πιεπξάο, ηελ φξζηνλ θαη ηελ 

εγθάξζηνλ γ-ηο νπλ δ γίλνληαη (25) θα. Δζηί δε ρσξεηηθφλ ην εκβαδφλ ηνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ ηνχηνπ, ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ θα. Έζησ δε θαη  

παξαιιειφγξακκνλ ηεηξάγσλνλ, νπθ ηζφπιεπξνλ κέλ, νξζνγψληνλ δε, φπεξ αη κέλ δχν  

ηνχηνπ εγθάξζηαη πιεπξαί εζηί αλά ζπηζακψλ ε, αη δε δχν φξζηαη αλά ζπηζακψλ β, νκνχ 

δε ε ηνχηνπ πεξίκεηξνο ζπηζακψλ θ. Εεηείο δε εηδέλαη ην εκβαδφλ ηνχηνππφζνπ εζηί 

ρσξεηηθφλ. Πνιιαπιαζίαζνλ πξνο αιιήιαο θαη ηαο δχν ηνχηνπ πιεπξάο, ηελ φξζηνλ θαη 

εγθάξζηνλ  β-ίο νπλ ε γίλνληαη ηο. Δζηί δε ρσξεηηθφλ ην εκβαδφλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ 
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ηνχηνπ ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ ηο. Έζησ δε παξαιιειφγξακκνλ ηεηξάγσλνλ νπθ 

ηζφπιεπξνλ κέλ, νξζνγψληφλ δε, φπεξ αη κέλ δχν ηνχηνπ εγθάζηαη πιεπξαί, εζηί αλά 

ζπηζακψλ ζ, αη δε δχν φξζηαη αλά ζπηζακήο α, νκνχ δε ε ηνχηνπ πεξίκεηξνο ζπηζακψλ θ. 

Εεηείο δε εηδέλαη ην εκβαδφλ ηνχηνπ πφζνπ εζηί ρσξεηηθφλ. Πνιιαπιαζίαζνλ πξνο 

αιιήιαο θαη ηαο δχν ηνχηνπ πιεπξάο, ηελ φξζηνλ θαη εγθάξζηνλ άπαμ νπλ ζκ πάιηλ εζηί 

ζ. Δζηί δε ρσξεηηθφλ ην εκβαδφλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ηνχηνπ ζπηζακψλ ηεηξαγψλσλ 

ζ. Παλ νπλ ηεηξάγσλνλ, ηεηξάπιεπξνλ ιέγεηαη. Πνιχπιεπξφλ δε ην ππφ πιεηφλσλ ε 

ηεζζάξσλ επζεηψλ πεξηερφκελνλ. Κνηλψο δε πάλ ζρήκαλ ην ππφ επζεηψλ γξακκψλ 

πεξηερφκελνλ επζχγξακκνλ ιέγεηαη. Σσλ δε ηεηξάπιεπξνλ ζρεκάησλ, ηεηξάγσλνλ κέλ 

θπξίσο εζηί, ν ηζφπιεπξφλ ηε εζηί θαη νξζνγψληνλ, σο ην πξψηνλ. Δηεξφκεθέο δ’ εζηί, ν 

νξζνγψ(35)ληνλ κέλ, νπθ ηζφπιεπξφλ δε, σο ην δεχηεξνλ θαη ηα ινηπά. Ρφκβνο δε ν 

ηζφπιεπξφλ κέλ, νπθ νξζνγψληνλ δε, σο ην παξφλ  εζηί ηζφπιεπξνλ κέλ, νπθ 

νξζνγψληφλ δε. Ρνλβνεηδέο δε, ην ηαο απελαληίαο, πιεπξάο ηε θαη γσλίαο, ίζαο αιιήιαηο 

έρνλ, ν νχηε (106r)(1) ηζφπιεπξνλ εζηί, νχηε νξζνγψληνλ, σο ην παξφλ Eη γαξ 

παξαιιειφγξακκνλ εηζί ν ηε ξφκβνο θαη ην ξνκβνεηδέο, αιι’νπθ νξζνγψληνλ, ηα δε παξά 

ηαχηα ηεηξάγνλα, ηξαπέδηα ιέγνληαη. Γεη δε θαη ηνχην εηδέλαη, ηίπνηε εηζί παξάιιεινη 

επζείαη γξακκαί παξάιιεινη νπλ  επζείαη γξακκαί εηζί αίηηλεο ελ ησ απηψ επίπεδσ νχζαη, 

θαη εθβαιιφκελαη εηο άπεηξνλ, εθ’εθάηεξα ηα κέξε, επί κεδ’έηεξα ζπκπίπηνπζηλ 

αιιήισλ. Παξαιιειφγξακνλ δε εζηί ζρήκαλ επζχγξακκνλ, ηαο απελαληίνλ πιεπξάο ηε 

θαη γσλίαο(5)ίζαο αιιήισλ έρνλ. Δζηί δε απηψλ, ηα κελ νξζνγψληα, ηα δε νπθ νξζνγψληα, 

σο ηα εθηηζέκελα πάληα ηεηξάγσλα, εζηί παξαιιειφγξακκα, νξζνγψληα ηεηξάπιεπξα, ην 

κελ πξψηνλ, ηζφπιεπξνλ νξζνγψληνλ, ηα δε ινηπά εηζί εηεξνκεθέο νξζνγψληα. 

Παξαιιειφγξακνλ κέλ νπθ νξζνγψληνλ δε εζηί, ν ξφκβνο θαη ην ξνκβνεηδέο άπεξ 

πξνείπνκελ. Σξίγσλνλ δε ηζφπιεπξνλ εζηί ην ηαο ηξεηο ίζαο έρνλ πιεπξάο ηζνζθειέο δε ην 

ηαο δπν κφλνλ ίζαο έρνλ πιεπξάο. θαιηλφλ δε ην ηαο ηξεηο αλίζνπο έρνλ πιεπξάο σο ηα 

παξφληα:  
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Μαζ. ρ. Σνπ Κεθ. 213. (ζηγ). Τπνινγίδνληαη εκβαδά ηεηξαγψλνπ θαη νξζνγψλησλ 

παξαιιεινγξάκκνλ ,κε ηελ ππφζεζε φηη φια ηα ζρήκαηα έρνπλ ηελ ίδηα πεξίκεηξν ε 

νπνία είλαη ίζε κε 20 ζπηζακέο. 

Θέιεη λα ηνλίζεη κε απηήλ ηελ ζπγθξηηηθή δηαδηθαζία, πσο απφ φια απηά ηα ζρήκαηα ην 

κεγαιχηεξν εκβαδφλ έρεη ην ηεηξάγσλν, αθνινπζεί δε ην παξαιιειφγξακκν ηνπ νπνίνπ 

νη δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ θαηά 2 κνλάδεο(κ=6,π=4)ζηελ ζπλέρεηα εθείλν ηνπ νπνίνπ νη 

δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ θαηά 4 κνλάδεο (κ=7,π=3),κεηα θαη5ά 6 θαη ηέινο, ην κηθξφηεξν 

εκβαδφλ ην έρεη ην παξαιιειφγξακκν κε κ=9,π=1. Τπελζηκίδεη πσο ν θχθινο κε 

πεξίκεηξν 20 ζπηζακψλ έρεη εκβαδφλ κεγαιχηεξν απφ ηνπ ηεηξαγψλνπ θαη ίζν κε 31 

9/11.ε απηφ ην θοθάιαην νξίδνληαη επίζεο θαη ηα άιια ζρήκαηα φπσο απηφ ηνπ ξφκβνπ 

θαη ηνπ ξνκβνεηδνχο.Παξαηεξνχκε πσο ην ξνκβνεηδέο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη ην πιάγην 

παξαιιειφγξακκν. Αθνινχζσο νξίδνληαη ην ηξαπέδην, νη παξάιιειεο επζείεο , ην 

ηζφπιεπξν ηξίγσλν , ην ηζνζθειέο θαη ην ζθαιελφ. Ο ηξφπνο νξηζκνχ ησλ αλσηέξσ 

ζρεκάησλ θαη ελλνηψλ είλαη θαη’νπζίαλ ίδηνο κε απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΣΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 
 

Ζ εθπφλεζε ηεο δηεξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο καο έθαλε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα 

ηφζν γηα ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο Βπδαληηλήο επνρήο ζε φηη αθνξά ηα καζεκαηηθά φζν 

θαη γηα ηηο εηδηθφηεξεο δηαθνξέο ζηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα κε ηα νπνία αζρνιεζήθακε. 

Γηαπηζηψζακε φηη ηα καζεκαηηθά ζην Βπδάληην είλαη βαζηζκέλα ζηα καζεκαηηθά ηεο 

θιαζζηθήο αξραηφηεηαο. 

Ο έκκεηξνο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην βηελλαίν ειιεληθφ θηινινγηθφ θψδηθν 65 

αλαδεηθλχεη ηε ρξήζε ηνπ κέηξνπ γηα παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο κηα αληίιεςε πνπ 

παξακέλεη απφ ηα Οκεξηθά ρξφληα θαη πηνζεηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα γηα καζεηέο κηθξήο 

ειηθίαο. 

Αλαθαιχπηνληαη καζεκαηηθνί φξνη πνπ έρνπλ ραζεί κε ηα ρξφληα ή ρξεζηκνπνηφπληαη 

ππνδειψλνληαο άιιεο ελλνηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε αθαημέξεζηο ε νπνία δελ ππάξρεη 

σο ελλνηα θαη ην ξνκβσεηδέο ην νπνίν ερξεζηκνπνηείην γηα θάζε πιάγην 

παξαιιειφγξακκν ελψ ζήκεξα ν φξνο ξφκβνο ελλνεί κφλν ην παξαιιειφγξακκν κε φιεο 

ηηο πιεπξέο ίζεο. 

Ο αξηζκνο π ην 3,14 ρξεζηκνπνηείηαη σο 22/7  ζηνπο ππνινγηζκνχο θχθισλ. 

Δπηιχνληαλ πξνβιήκαηα φπσο απηφ κε ηελ ηηκή ηνπ αιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη σο γξίθνο. 

Ζ δηαθξίλνπζα είλαη κηα κέζνδνο επίιπζεο  καζεκαηηθψλ – πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ηαιαλίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηε βπδαληηλή έσο θαη ηε ζχγρξνλε επνρή. 

Σα ζπζηήκαηα αθεξαίσλ αξηζκψλ ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλα απφ ηε βπδαληηλή πεξίνδν 

γηα  ηελ εχξεζε ηνπ δεηνπκέλνπ. 

Ζ πην ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη φηη ηα Μαζεκαηηθά ζην βπδάληην ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα επηιχνπλ θαζεκεξίλα πξαθηηθά πξνβιήκαηα.  

Οη Βπδαληηλνί δελ αζρνιήζεθαλ κε ηελ απφδεημε φπσο νη Αξραίνη Έιιελεο.  

Σα αμηψκαηα ηα ζεσξήκαηα θαη γεληθέο νη έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Αξραίαο 

Διιάδνο δηαηεξνχληαη θαη παξαδίδνληαη ζηνπο λεφηεξνπο κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ 

έγηλαλ ζηε Βπδαληηλή πεξίνδν. 

Έιπλαλ πξνβιήκαηα εμηζψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο αθέξαηνπο αξηζκνχο. 
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