
Συνάντηση με τον  
Johann Carl Friedrich 
Gauss 
Ερευνητική Εργασία (1ης Λυκείου) 

Συγγραφική ομάδα: 
Γιακουμάκης Κωνσταντίνος 
Λυγκώνης Δημήτρης 
Πιλάτη  Ιωάννα 
Τούντα Κατερίνα 
 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Γκάγκαρη Φωτεινή 
Μαυρόγιαννης Παύλος 



Βιογραφικά στοιχεία  
 

 30 Απριλίου 1777(Μπράουνσβαϊκ) -  23 Φεβρουαρίου   
1855(Γκέτινγκεν) 

 

Υποστήριξη από τον ηγεμόνα της περιοχής 

 

Σπουδές 16 χρόνων 

 

Καθηγητής και διευθυντής στο αστεροσκοπείο του Γκέτινγκεν 

 

Παντρεύτηκε 2 φορές και απέκτησε 6 παιδιά 

 

Hall, Tord (1970). Carl Friedrich Gauss: A Biography 



Ιστορικό πλαίσιο 
 

Ανθρωπισμός 

 

Βιομηχανική Επανάσταση 

 

Διαφωτισμός 

 

Γαλλική Επανάσταση-Επανάσταση στις επιστήμες 

 

Ναπολεόντειοι πόλεμοι 

 

 

Ευαγγελία Λουβή, Δημήτριος Ξιφαράς (2009). Νεότερη και σύγχρονη ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ 



Στοιχεία χαρακτήρα 

 

Αντικοινωνικός 

 

Τελειομανής 

 

Συντηρητικός 
 

M.B.W. Tent (2007).Καρλ Φρίντριχ Γκάους, Ο Πρίγκιπας των Μαθηματικών, ΤΡΑΥΛΟΣ 



Επιστημονικά Επιτεύγματα 



Κανονικό 17-γωνο 

Εμμανουήλ Γ. Τσακνάκης(2007).Gauss και Αριθμητική, (Μεταπτυχιακή εργασία), Π.Κ. 



Το θεώρημα των πρώτων αριθμών 

•

www.mathworld.wolfram.com/PrimeNumberTheorem.html 



 Η ώρα είναι 9 μ.μ. 
 

 4 ώρες αργότερα θα είναι 1 π.μ.  
 

 Με τη συνηθισμένη πρόσθεση: 9 + 4 = 13 
 
 



Ισοϋπόλοιποι αριθμοί 

•



•



Απόδειξη του θεμελιώδους 
θεωρήματος της Άλγεβρας 

•

Fine, Benjamin (2001),Το θεμελιώδες θεώρημα της άλγεβρας, Leader Books 



Theorema Egregium 
Καμπυλότητα επιφάνειας- Μέτρηση γωνιών και αποστάσεων 

 

Ανεξάρτητη από το πώς η επιφάνεια κείται μέσα στον 
τρισδιάστατο χώρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου πάνω σε μια επιφάνεια με 
αρνητική καμπυλότητα είναι μικρότερο από αυτό ενός επίπεδου 
τριγώνου 

http://mathworld.wolfram.com/GausssTheoremaEgregium.html 



Υπολογισμός θέσης του 
αστεροειδούς  «Δήμητρα» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φραντς φον Ζαχ :«Χωρίς την ευφυή εργασία και τους 
υπολογισμούς του δόκτορα Γκάους ίσως να μην είχαμε ξαναβρεί 
τη Δήμητρα» 

M.B.W. Tent (2007).Καρλ Φρίντριχ Γκάους, Ο Πρίγκιπας των Μαθηματικών, ΤΡΑΥΛΟΣ 



Μέθοδος των ελαχίστων 
τετραγώνων 

 Ανακάλυψη : 1795 (18 ετών) 
 

  Δημοσίευση : 1809 (Theoria Motus) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Least_squares 

 Α,Β,Γ…Ν: Μετρήσεις 
 

 Ε1 ,Ε2 , Ε3  : Σφάλματα 

 Ελαχιστοποίηση των 
σφαλμάτων στις μετρήσεις 

 
 Χρήση Ανάλυσης & Γραμμικής 

Άλγεβρας 



34 % 

Γκαουσιανή Κατανομή 



Ηλιοτρόπιο 

Διάταξη που με ένα κάτοπτρο ανακλά το ηλιακό φως σε 
μεγάλες αποστάσεις για την ακριβή μέτρηση θέσεων 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ηλιοτρόπιο_(Όργανο) 



«num = Δ + Δ + Δ» 

•

www.mathworld.wolfram.com/TriangularNumber.html 



Τηλέγραφος 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_telegraph 


