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• Произходът на математиката е предмет на аргументи и
разногласия. Дали раждането на математиката е било
случайно или предизвикано от необходимост по време
на развитието на други предмети, като физиката, все
още е въпрос на плодотворни дебати. 



• Ако търсим, лесно ще намерим други примери. От формата на
сапунените мехури до местоположението и размера на пролуките
в пръстените на Сатурн, математиката е навсякъде.

• Математиката като наука възниква с появата на цивилизования
начин на живот през IV-III хил. пр. Хр. Но дори преди този
период хората са имали нужда да отброяват разни неща, което
съдим по намерени при разкопки сметала, направени от кости.



• Първата по-сериозна математика се развива в Древен Египет, 
Месопотамия и в долината на Инд. На тези места сезонното поведение
на големите реки Нил, Тигър и Ефрат и Инд позволява развитието на
уседнал, земеделски начин на живот. Това обаче подтиква развитието
на астрономията, за да се следи времето и хората да знаят кога да
засаждат и прибират реколтата, на аритметиката и на геометрията, които
са били нужни за целите на данъчното облагане, строителството, а по-
късно намират приложение и във военното дело и изкуството. От тази
епоха датират най-древните математически писмени трудове, сред които
се открояват вавилонската глинена плочка Plimpton 322 и Райдонския
египетски свитък.



• Открих многоизмерно тяло в една от най-прочутите картини на
Салвадор Дали, „Разпятието“ (Corpus Hypercubus), и как Джаксън
Полък несъзнателно прониква в геометричните структури, 
наречени фрактали – форми, които математиците откриват едва в
ХХ век. Американският художник е бил таен математик по силата
на склонността си към алкохола, използвайки това, което
математиците наричат „хаотично махало“, когато тръска четката си, 
за да създава своите капкови картини.



Аниш Капур
• Аниш Капур отначало искал да стане инженер, но се отказал, след
като решил, че математиката е твърде сложна. Но работите му показват
неимоверен усет към математическите структури и универсални форми
без връзка с културни влияния. Неговата кула от сфери от 2009-та, 
наречена „Високото дърво и Окото“, създава отражения, фрактални по
природа, докато хиперболичните огледала изкривяват околната среда, 
създавайки странна нова перспектива към света. Кривите огледала на
Капур са лещи, през които можем да видим Вселената такава, каквато
тя наистина е: усукана, огъната, където светлината криволичи по пътя си
през пространството и нашата интуиция е обърната наопаки.



Питагор
• Питагор е древногръцки математик и философ. Всички данни
около неговото съществуване са граничещи с легенда. Роден е
около 570 г. пр. Хр. на остров Самос, Гърция. Основател е на
религиозно- философската школа на питагорейците.Първите му
учители сa жреците във финикийските храмове. На 18-годишна
възраст напуска родния остров и отива в Египет, където прекарва
22 години. Изучава геометрията и астрономията на египтяните.



Античните автори от нашата ера – Диоген Лаертски, Плутарх и
други, приписват на Питагор известната теорема, че сборът от
квадратите на катетите в правоъгълен триъгълник е равен на
квадрата от хипотенузата. Съвременните историци предполагат, че
Питагор не е доказал теоремата, а вероятно е предал на гърците
това знание, известно във Вавилон хиляда години преди
съществуването му (съгласно вавилонските глинени таблички със
записи на математически уравнения).



Смятане и Броене
• В етапа на зараждането на математиката е направено едно от най-
важните ключови математически открития.Това е позиционният принцип
за записване на числата. Както е известно от история на математиката
първата позиционна бройна система за записване на числата е
шестдесетичната бройна система на древните вавилонци, за която се
счита, че е взаимствана от шумерите.Именно това откритие е в основата
на всички ранни бройни системи, които са създавани в етапа на
зараждане на математиката и в периода на елементарната математика. 
(шестдесетичната, десетичната,  двоичната и други бройни системи).



Карл Фридрих Гаус
• През 19 век математиката става все по-абстрактна. Това е
времето, в което живее и работи Карл Фридрих Гаус (1777 –
1855), като оставим настрана множеството негови приноси към
науката, в чистата математика той прави революционната работа
по функции от комплексни променливи в геометрията и върху
конвергенцията на числови редове. Той дава първото
задоволително доказателство на Основната теорема на алгебрата
и на квадратичния закон за реципрочност.



• През XVI-XVII век се развива астрономията, описано е движението на
видимите по онова време планети, а Декарт полага основите на
аналитичната геометрия, чрез която орбитите на планетите били
изразени с математически формули. По-късно Нютон и Лайбниц
поставят основите на диференциалното и интегралното смятане, Нютон
формулира основните закони на механиката и чрез тях дава
математическо обяснение на движенията на планетите. Този напредък в
разбирането на Вселената с помощта на логически издържан
математически апарат спомага за развитието на математиката, физиката
и техниката през следващите векове.
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