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Египетский треугольник Особенностью такого треугольника, известной ещё со времён античности, является то, что все три
стороны его целочисленны, а по теореме, обратной теореме Пифагора, он прямоуголен. Египетский треугольник является
простейшим (и первым известным) из — треугольников с целочисленными сторонами и площадями. Радиус вписанной в
треугольник окружности равен единице. Название треугольнику с таким отношением сторон дали: в — веках до н. э.
Греческие философы и общественные деятели активно посещали. Так, например, в по настоянию для изучения и
отправился в — и, судя по всему, именно попытка обобщения отношения квадратов, характерного для египетского
треугольника, на любые прямоугольные треугольники и привела к доказательству знаменитой. Египетский треугольник с
соотношением сторон 3:4:5 активно применялся для построения прямых углов египетскими землемерами и архитекторами,
например, при построении пирамид. Историк попытался поставить этот факт под сомнение, однако более поздние
исследования его подтвердили. В египетский треугольник применялся для построения схем. Для построения прямого угла
использовался шнур или верёвка, разделённая отметками (узлами) на 12 (3+4+5) частей: треугольник, построенный
натяжением такого шнура, с весьма высокой точностью оказывался прямоугольным и сами шнуры-катеты являлись
направляющими для кладки прямого угла сооружения. Примечания [ ].
Кожен, хто уважно слухав у школі викладача геометрії, дуже добре знайомий з тим, що являє собою єгипетський трикутник.
Від інших видів подібних геометричних фігур з кутом в 90 градусів він відрізняється особливим співвідношенням сторін.
Коли людина вперше чує словосполучення «єгипетський трикутник», на розум приходять картини величних пірамід і
фараонів. А що ж говорить історія? Як це завжди буває, щодо назви «єгипетський трикутник» є кілька теорій.
Згідно з однією з них, відома теорема Піфагора побачила світ саме завдяки даній фігурі. У 535 році до н.е. Піфагор, слідуючи
рекомендації Фалеса, відправився в Єгипет з метою заповнити деякі прогалини в знаннях математики та астрономії.
Активное, емкостное и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока. Мощность тока. Презентацию на тему
Работа и мощность тока. Можно скачать абсолютно бесплатно на нашем.
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Там він звернув увагу на особливості роботи єгипетських землемірів. Вони дуже незвичайним способом виконували
побудова трикутної фігури з прямим кутом, сторони якої були взаємопов'язані одна з іншою співвідношенням 3-4-5. Даний
математичний ряд дозволяв відносно легко зв'язати квадрати всіх трьох сторін одним правилом. Саме так і виникла
знаменита теорема. А єгипетський трикутник якраз і є та сама фігура, натрапивши Піфагора на геніальне рішення. Згідно з
іншими історичними даними, фігурі дали назву греки: у той час вони часто гостювали в Єгипті, де могли зацікавитися
роботою землемірів.
Існує ймовірність, що, як це часто буває з науковими відкриттями, обидві історії відбулися одночасно, тому не можна з
упевненістю стверджувати, хто ж придумав першу назву «єгипетський трикутник». Властивості його дивовижні і, зрозуміло,
не вичерпуються одним лише співвідношенням розмірів сторін. Його площа і сторони представлені цілими числами.
Завдяки цьому застосування до нього теореми Піфагора дозволяє отримати цілі числа квадратів гіпотенузи і катетів: 9-16-25.
Оконечный одноканальный режим.30 3.2. Оконечный режим с внешним уплотнением аппаратурой П-302.33 3.4.
Устройства распределения электропитания 29 3. Принцип работы станции в различных режимах.30 3.1. Радиостанция р
407 инструкция. Оконечный режим с внутренним уплотнением.30 3.3.
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Звичайно, це може бути простим збігом. Але як у такому разі пояснити той факт, що єгиптяни вважали «свій» трикутник
священним? Вони вірили в його взаємозв'язок з усього Всесвіту. Після того, як інформація про цю незвичайну геометричній
фігурі стала загальнодоступною, у світі почалися пошуки інших подібних трикутників з цілочисельними сторонами.
Базилевич Макроекономіка Навчальний Посібник, Программирование Danfoss Mcx06c, Картотека Прогулок Во Второй
Младшей Группе Лето

