
پنج حقيقت جالب درباره عدد "پی"

هزار و               نون دو  تا ک که  بود  هد  لت عددی خوا عدد مشهور   3.14 یا همان عدد    "پی " در پيچيده ترین حا
700 بيليون رقم اعشار برای آن محاسبه شده است اما نشریه نيوساینتيست پنج وجه دیگر این عدد     

را نيز به مناسبت روز عدد پی آشکار کرده است.

حترام     به گزارش مهر، ریاضيدانان هر سال در        14 مارچ روز عدد پی را گرامی می دارند       . روزی که به ا
محاسبه اولين اعشار عدد مشهور    3.14 نامگذاری شده است. شاید همه بدانند که عدد پی نسبت      
جود دارد                      نيز و محيط دایره به قطر آن را تعيين می کند اما حقایق ناآشناتری درباره این پدیده ریاضی 

که در ادامه به پنج مورد از آنها اشاره خواهد شد.

عدد پی در آسمان

شاید ستاره های آسمان الهام بخش یونانيان باستان بوده اند اما یونانيان هرگز از این نقاط درخشان        
پی اسـتفاده نکـرده انـد          . رابـرت مـاتيوز از دانشـگاه اسـتون بـه منظـور انجـام ایـن         عدد  سبه  برای محا
محاسبه اطالعات نجومی و اخترشناسی را با نظریه اعداد ترکيب کرد. وی از این حقيقت که برای هر   
مجموعه بزرگ از اعداد اتفاقی احتمال اینکه هر دو عدد با یکدیگر هيچ وجه مشترکی نداشته باشند،   
عدد  6 تقسيم بر عدد پی به توان دو خواهد بود، استفاده کرد. ماتيوز فاصله فضایی ميان  100 نمونه از
صادفی                       عداد ت يون جفت از ا یک ميل به  ها را  کرده و آن سبه  سمان را محا های آ ستاره  درخشانترین 
تبدیل کرد که در حدود      61 درصد از آنها هيچ وجه اشتراکی با یکدیگر نداشتند     . با این مطالعات ماتيوز     

توانست مقدار عدد پی را تا 3.12772 محاسبه کند که 99.6 درصد صحيح است.

عدد "پی" مانند رودخانه ها به زمين باز می گردد

يچ در            های پ عدد پی بر روی زمين نيز فعاليتهایی را به عهده دارد          . این عدد می تواند مسير رودخانه 
پيچی مانند آمازون را محاسبه کند   . ميزان پيچ و خم یک رود به واسطه انحراف آن از مسير مستقيم           
حراف                         سط دارای ان نه متو یک رودخا هد  می د شان  پی ن عدد  شود و  می  شرح داده  بع آب رود  تا من

مسيری در حدود 3.14 است.

"پی" تنها عددی است که الهام بخش ادبيات بوده است

"الکس بلوز" روزنامه نگار در کتاب جدید خود با نام "ماجراجویيهای الکس در سرزمين اعداد" شرح می
با  شود .   Pilish                     گارش خالقانـه بـه نـام شکلی از ن خش  هام ب ست ال سته ا پی توان عدد  نه  هد چگو د
با کمک                     لی در آن  های متوا حروف واژه  عداد  که ت شوند  می  شيوه اشعاری نگاشته  استفاده از این 
Cadaeic         عدد پی تعيين می شوند. یکی از مشهورترین اشعاری که به این سبک سروده شده است
تابی     10 هزار کلمه   حال ک شده است    . وی در عين  Cadenza نام دارد که توسط    "مایک کيث  " نوشته 

ای را نيز با کمک این تکنيک نگاشته است.

عدد "پی" در اتاق منزل شما

جدیدترین محاسبات مقدار عدد پی را تا دو هزار و        700 بيليون رقم تعيين کرده اند که آخرین آن سال      
وی برای محاسبه این ارقام از رایانه استفاده کرده         انجام گرفته است. گذشته توسط "فابریس بالرد"
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است اما می توان با کمک چند سوزن و برگه ای کاغذ خط دار نيز این عدد را به راحتی محاسبه کرد      .
خط مستقيم را محاسبه                    یک  بر روی  سوزنها  سقوط  ميزان درصد  بر روی کاغذ بياندازید و  سوزنها را 
که در                       کنيد . با کمی دقت پاسخ به دست آمده باید طول سوزن تقسيم بر فاصله ميان خطوط باشد 
مت دو بوفـون  " سط         "کا ئه آن تو پس از ارا فرمول  ین  شد              . ا شده با ضرب  پی  عدد  بر  عدد دو تقسيم 
سال     سال     1733 به  "مسئله سوزن بوفون   " شهرت یافته است   . این نظریه در  ریاضيدان فرانسوی در 
1901 برای اولين بار مورد آزمایش       "ماریو الزارینی  " قرار گرفت و وی برای محاسبه عدد در حدود سه        

هزار و 408 سوزن را بر روی کاغذ ریخت تا بتواند مقدار عدد پی را تا 3.1415929 به دست آورد.

اطالعات بانکی شما در عدد "پی" دیده می شوند

عدد پی عددی بی قاعده است و می تواند برای هميشه امتداد داشته باشد، این به آن معنی است     
که احتمال یافتن هر نوع عددی در آن وجود خواهد داشت . تاریخ تولد، شماره تلفن و یا حتی جزئيات        
شماره حسابهای بانکی افراد می توانند خود را در لشگر اعداد و ارقام عدد پی پنهان کرده باشند   . در
مل                              ثار کا توان آ می  حتی  ند،  می ک بدیل  حروف ت به  عداد را  که ا کدهایی  ستفاده از  با ا حال  عين 
شکسپير و یا هر کتاب دیگری که تا کنون نوشته شده است را در ميان ارقام عدد پی مشاهده کرد.
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