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Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Η ιστορία του αριθμού √2, και των άρρητων αριθμών, ξεκινά πριν 2.500 χρόνια στην Πυθαγόρεια Σχολή στην αρχαία Ελλάδα με την ανακάλυψη ότι ‘η διαγώνιος και η πλευρά τετραγώνου δεν έχουν κοινό μέτρο, δηλαδή δεν έχουν λόγο ίσο με το λόγο δυο ακεραίων (φυσικών) αριθμών’ . Η
ανακάλυψη των ασύμμετρων ποσοτήτων, κλόνισε το κύριο χαρακτηριστικό της κοσμολογίας των Πυθαγορείων για τους αριθμούς (φυσικούς) ότι ‘τα Πάντα είναι Αριθμός’ . Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμασαν τον αριθμό √2, άρρητο (: μη εκφρασμένο και μη επαρκώς προσδιορισμένο) σε
αντιδιαστολή με τους ακεραίους και τα κλάσματα που τους ονόμαζαν ρητούς (: εκφρασμένος αλλά και προσδιορισμένος) .

Με ποιον τρόπο μπορεί να είμαστε σίγουροι για το τι είναι πράγματι ο αριθμός √2;
** Εστίαση στις διάφορες μεθόδους (γεωμετρική - αλγεβρική) και στις στρατηγικές απόδειξης (προσεγγιστική - άτοπο απαγωγή) της αρρητότητας του αριθμού √2
** Εντοπισμός των χαρακτηριστικών του √2 που σχετίζονται με τη φύση και η δομή του και που δίνουν απάντηση στο τι δεν είναι αυτός ο αριθμός και γιατί είναι άρρητος.
•ως υποτείνουσα
ορθογωνίου
τριγώνου

Η υποτείνουσα και οι κάθετες πλευρές ορθογωνίου και ισοσκελούς
τριγώνου δεν έχουν κοινό μέτρο. .
Ο αριθμός √2 δε μπορεί να είναι ακέραιος (φυσικός) καθώς, η θέση του
πάνω σε ευθεία αντιστοιχεί σε σημείο (Ρ) που βρίσκεται μεταξύ των
θέσεων δυο διαδοχικών ακεραίων αριθμών, του 2 και του 3, η δε
απόστασή ΟΡ από τη θέση που παριστάνει τον αριθμό 1 είναι ίση με τη
διαγώνιο του τετραγώνου με πλευρά μήκους ίσης με τη μονάδα

Τρίγωνοι αριθμοί

•ως διαγώνιος
τετραγώνου

Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι οι αποστάσεις
μεταξύ σημείων εκφράζονται με αριθμούς,
τους λεγόμενους γεωμετρικούς αριθμούς
και ότι οι λόγοι των αποστάσεων μεταξύ
των σημείων πρέπει να είναι λόγοι φυσικών
αριθμών.

Τετράγωνοι αριθμοί

•ως σημείο
ευθείας

Μέθοδοι και στρατηγικές απόδειξης της αρρητότητας του √2 .
Ο αριθμός √2 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός καθώς δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε επακριβώς, παρά
μόνο να τον ‘πλησιάσουμε’
.

Η προσέγγιση του √2, μέσω ρητών αντιμετωπίζεται από ένα κλάσμα πολύ κοντά σ’ αυτόν με συγκεκριμένο παρονομαστή. Τέτοια κλάσματα
μπορούν να κατασκευαστούν με κατάλληλα υπολογιστικά προγράμματα, έτσι ώστε κάθε ένα από αυτά να παρέχει καλύτερη προσέγγιση από
οποιονδήποτε προηγούμενό του (Δούναβης, 2005). Η προσεγγιστική μέθοδος της αρρητότητας του √2, δίνει την ‘αίσθηση’ της συμπεριφοράς των
ψηφίων της δεκαδικής ακολουθίας αλλά δεν αποδεικνύει ότι ο √2 δεν είναι ρητός.
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Βασική πρόταση : «για κάθε θετικό ακέραιο α, ο α2 είναι
άρτιος αν και μόνο αν ο α είναι άρτιος».

Η μέθοδος, κατά την οποία υποθέτουμε το
αντίθετο από αυτό που πρόκειται να αποδειχθεί
και μετά δείχνουμε ότι αυτό οδηγεί σε μια
λογική αντίφαση, είναι γνωστή ως μέθοδος εις
άτοπο απαγωγή (reduction ad absurdum),
αγαπημένη μέθοδος των αρχαίων Ελλήνων.

Οι Πυθαγόρειοι χρησιμοποίησαν γεωμετρικό συλλογισμό για να αποδείξουν ότι ο αριθμός √2 είναι
άρρητος. Γεωμετρικό συλλογισμό ακολουθούν και αρκετές άλλες αποδείξεις της αρρητότητας του √2.

Οι αλγεβρικές αποδείξεις χρησιμοποιούν απλές έννοιες της θεωρίας αριθμών όπως, αυτής των πρώτων
μεταξύ τους αριθμών, του άρτιου και του περιττού αριθμού και τις σχετικές με αυτές τις έννοιες
ιδιότητές τους.

1η Απόδειξη: Πυθαγόρειο Θεώρημα- Σύμμετρα /ασύμμετρα μεγέθη-Απαγωγή σε άτοπο

1η Απόδειξη : Έννοιες άρτιος –περιττός / Απαγωγή σε άτοπο

Αυτή η απόδειξη είναι ουσιαστικά ίδια
με αυτήν που αναφέρει ο Αριστοτέλης
(384-322 π. Χ.) και έτσι παρουσιάζεται
και στο σχολικό βιβλίο της άλγεβρας της
Α λυκείου .

2η Απόδειξη: Έννοιες άρτιος /περιττός, Ανάγωγο κλάσμα / Απαγωγή σε άτοπο

2η Απόδειξη: Έννοιες σύμμετρα /ασύμμετρα μεγέθη-Απαγωγή σε άτοπο
Για το τετράγωνο ΑΒΓΔ υποθέτουμε ότι η πλευρά ΑΒ και η διαγώνιος ΑΓ είναι
σύμμετρα ευθύγραμμα τμήματα.
Τότε, θα υπάρχει τμήμα ΑΡ τέτοιο ώστε η πλευρά ΑΒ και η διαγώνιος ΑΓ του
τετραγώνου ΑΒΓΔ να είναι ακέραια πολλαπλάσια του ΑΡ, δηλαδή το ΑΡ να τα
μετράει.
Στην ΑΓ παίρνουμε ΓΒ1=αβ και φέρνουμε την Β1Γ1 κάθετη στην ΓΑ (Σχήμα 5α).
Τότε τα τρίγωνα ΓΒ1Γ1 και ΓΒΓ1 είναι ίσα ως ορθογώνια και έχουν ΓΒ1=ΓΒ) και
την ΓΓ1 κοινή (Σχήμα 5β).
Συνεπώς, ΒΓ1=Γ1Β1=Β1Α. Τότε ΑΓ1=ΑΒ-ΑΒ1 με ΑΒ1 σύμμετρο προς το ΑΡ
(καθώς ΑΒ1=ΑΓ-ΓΒ1=ΑΓ-ΑΒ, άρα ΑΒ1 σύμμετρο ως διαφορά των σύμμετρων
ΑΓ και ΑΒ).
Όμως ΑΓ1 και ΑΒ1 είναι η διαγώνιος και η πλευρά τετραγώνου, με πλευρά
μικρότερη από την πλευρά του αρχικού τετραγώνου.
Αν επαναληφθεί αυτή η διαδικασία αρκετές φορές (δηλαδή, σημεία Γ2, Γ3….Γν)
θα προκύψει τελικά ένα τετράγωνο του οποίου η διαγώνιος ΑΓ και η πλευρά ΑΒ
θα είναι σύμμετρα ευθύγραμμα τμήματα ως προς το ΑΡ και ΑΓν<ΑΡ
Αυτό όμως είναι άτοπο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κύριο χαρακτηριστικό των γεωμετρικών όσο και των αλγεβρικών αποδείξεων της φύσης του αριθμού √2 είναι η
μέθοδος της εις άτοπο απαγωγής.
Η μελέτη και η ανάδειξη διάφορων μεθόδων και διαδικασιών απόδειξης της αρρητότητάς του √2 στο γεωμετρικό και
αλγεβρικό πλαίσιο, συμβάλει στην αντίληψη της φύσης και στην απόδοση νοήματος στον «ιδιαίτερο» αυτόν αριθμό,
που με τα χαρακτηριστικά του συνέβαλε στην ανακάλυψη και μελέτη των ιδιοτήτων μιας μεγάλης κατηγορίας
αριθμών, των αρρήτων, γεγονός που οδήγησε στην επέκταση του συνόλου των ρητών σε αυτό του συνόλου των
πραγματικών αριθμών.

