
Klasa 8 – matematyka - 08.05.2020  

 Temat: Obliczanie przybliżonej wartości liczby Pi - matematyczne 

eksperymenty.

Matematycy  od  dawna  starają  się  wyznaczyć  jak  najwięcej  cyfr  rozwinięcia
dziesiętnego liczby π. W 1610 roku holenderski uczony Ludolf van Ceulen podał 35 cyfr po
przecinku.  Na  jego  cześć  liczba  π nazywana  jest  czasem  ludolfiną. Angielski  matematyk
William Shanks podał w 1874 roku 707 cyfr po przecinku. Okazał się jednak pechowcem —
kilkadziesiąt lat później zauważono, że popełnił błąd przy obliczaniu 528. cyfry po przecinku.
Dziś za pomocą komputera można obliczyć miliony cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π.
Wszystkie znane dowody świadczące, że liczba π jest niewymierna, wymagają nieszkolnej
wiedzy  z  matematyki.  Pierwszy  dowód  podał  matematyk  Johann  Lambert  w 1761  roku.
Liczba π występuje w wielu zagadnieniach matematycznych.

Poznaliście  już  liczbę Pi.  Nawet  podczas  kwarantanny  możecie  sami  obliczyć  przybliżoną
wartość liczby Pi,  i  to na wiele sposobów.  Oto trzy sposoby, jak ją w sposób przybliżony
obliczyć: 

1. Wkoło jest wesoło
Zacznijmy od metody najbliższej  wzorom, które znacie ze szkoły.  Potrzebujecie okrągłego
obiektu: talerza, płyty CD czy nawet pizzy.
Najpierw zmierzcie obwód koła za pomocą miarki krawieckiej lub sznurka i linijki. Następnie
przyłóżcie koniec linijki lub miarki do dowolnego punktu na okręgu i znajdźcie jego odległość
od drugiego najdalej  położonego  punktu  na  okręgu,  czyli  średnicę  koła.  Teraz  podzielcie
długość obwodu przez średnicę. I już!
Dlaczego ta metoda działa? Obwód okręgu to 2*π*promień, czyli średnica pomnożona przez
π.
Jeśli  macie więcej czasu, przeprowadźcie ten sam eksperyment na różnych przedmiotach.
Czy wartość π się zmienia?

2. Nieskończone sumy
Wprawdzie liczba π kojarzy się głównie z geometrią, ale występuje ona też w wielu innych
zaskakujących miejscach. Na przykład w szeregach matematycznych.
Szeregi  to  sumy  ciągnące  się  w  nieskończoność,  na  przykład  1+2+3+4+...  czy
1/2+1/4+1/8+1/16+...
Wartość wielu z tych nieskończonych sum to po prostu nieskończoność, jednak czasem taka
suma jest równa jakiejś konkretnej liczbie. Na przykład drugi wymieniony przeze mnie szereg
to skomplikowany sposób zapisania… jedynki! Słowem: 1/2+1/4+1/8+1/16+... = 1.
O takich szeregach mówimy, że są zbieżne.
Niemiecki matematyk Gottfried Wilhelm Leibniz udowodnił, że π/4=1/1-1/3+1/5-1/7+1/9-…
Weźcie kalkulator (pierwszy kalkulator z funkcjami mnożenia i dzielenia został wynaleziony
właśnie  przez  Leibniza)  i  zacznijcie  wpisywać  do  niego  ułamki,  które  mają  jedynkę  w



licznikach i kolejne liczby nieparzyste w mianownikach, na przemian odejmując je i dodając.
Gdy już będziecie mieli dość, pomnóżcie wynik przez cztery. Uzyskacie przybliżoną liczbę π.
Ta metoda wymaga cierpliwości, bo wasza suma będzie zbliżać się do ćwiartki liczby π bardzo
powoli,  ale za to możecie ją przybliżyć dowolnie dokładnie,  jeśli  dodacie i  odejmiecie od
siebie wystarczająco dużo ułamków.
A skoro już macie pod ręką kalkulatory, podpowiem, że jest też inny wzór na połowę π:
π/2=2/1×2/3×4/3×4/5×6/5×8/7×8/9×…
Za ten wynik podziękujcie Johnowi Wallisowi, angielskiemu matematykowi, który zasłynął
między innymi wprowadzeniem używanego do dziś symbolu nieskończoności: ∞.

3. Zapałki zostały rzucone
Na koniec zaproponuję wam dość nieoczekiwaną metodę.
Na dużym arkuszu papieru narysujcie równoodległe paski; szczęśliwi posiadacze podłużnych
paneli podłogowych mogą pominąć ten krok. Poza tym będą wam potrzebne zapałki lub inne
podłużne przedmioty,  takie jak długopisy czy igły: ważne, żeby były krótsze niż odległość
między narysowanymi prążkami (albo podłogowymi panelami).
W XVIII wieku francuski naukowiec Georges-Louis Leclerc, hrabia Buffon, postanowił policzyć
prawdopodobieństwo,  że  taka  właśnie  igła  losowo  rzucona  na  podłogę  przetnie  jeden z
obecnych na niej prążków.
Okazuje  się,  że prawdopodobieństwo to wynosi:  (2/π)  * (długość  igły)/(odległość  między
prążkami).
Możemy  wykorzystać  ten  wzór,  aby  znaleźć  liczbę  π.  Tylko  skąd  wziąć  wartość  tego
prawdopodobieństwa?
Przybliżymy ją eksperymentalnie! Rzucajcie zapałki, jedną po drugiej, na waszą planszę (lub
podłogę z paneli). Notujcie, ile z nich przetnie się z prążkami, a potem podzielcie uzyskany
wynik  przez  liczbę  wszystkich  rzuconych  zapałek.  To  będzie  właśnie  wartość  tego
prawdopodobieństwa. Im więcej zapałek rzucicie, tym lepsze będzie wasze przybliżenie.
Na koniec wystarczy sięgnąć po kalkulator i obliczyć:
(2/prawdopodobieństwo przecięcia prążka) * (długość igły)/(odległość między prążkami).

Udało wam się uzyskać liczbę bliską 3,14? Gratulacje, właśnie poznaliście problem nazywany
"problemem igły Buffona", nad którym głowią się studenci matematyki.

Kontakt z nauczycielem: mail lub facebook.
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