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INTRODUCCIÓ
El treball original del curs 2015-2016 estava centrat en esbrinar el coneixement que els antics
mesopotàmics podien tenir del que ara anomenem Teorema de Pitàgores i l’ús que en podien fer. A
tal efecte, vaig analitzar i descriure amb detall 10 problemes extrets de 9 tauletes, tot el que en aquell
moment vaig trobar. Sempre vaig tenir, però, la sospita que hi havia molt més i l’objectiu d’aquest
annex ha sigut confirmar-ho.
Et text fonamental que he fet servir ha sigut l’Apèndix 8, Secció 6 del text Friberg, J. (2007)b, on amb
el títol “The Diagonal Rule in the Corpus of Mathematical Cuneiform Texts”, se’ns proporciona una
llista de 22 textos i 2 taules de constants on, directa o indirectament, apareix el teorema de Pitàgores
en el corpus de textos cuneïformes del període Paleobabilònic.
El text Friberg, J. (2007)b ja va ser considerat i consultat al treball original (i apareix a la bibliografia
d’aquell primer treball), però malauradament no vaig caure en el detall que un annex seu tenia
resumida una informació tan valuosa. Seguint el fil d’aquesta llista de Friberg, he consultat d’altres
fonts1 per fer una petita fitxa-ressenya de cada element de la llista2. Aquestes fitxes-ressenyes també
inclouen les 9 tauletes estudiades amb més profunditat al treball original.
Només afegir que la procedència de les tauletes que consta en cada fitxa-ressenya s’ha obtingut de
la base de dades CDLI (Cuneiform Digital Library Initiative)3.
Barcelona a 27 de novembre de 2017
Jaume Bartrolí Brugués

ABREVIATURES I SIGLES USADES
BM:
British Museum, Londres
IM:
Iraq Museum, Baghdag
Plimpton: Columbia University Musem
TMS:
Textes mathématiques de Suse
MS:
Martin Schøyen Collection, Oslo i Londres
VAT:
Vorderasiatisches Museum, Berlin
YBC:
Yale Babylonian Collection

Veure la llista de Friberg a les pàgines 15 i 16 d’aquest annex (junt amb les fonts consultades).
Pàgines 2 a 14 d’aquest annex.
3 http://cdli.ucla.edu.
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1 - BM 85194 § 21 i 22 (Procedència incerta)
Problema 21: una circumferència de longitud 1,00,
ens endinsem 2 (o descendim 2 dins ella), quina és
la línia divisòria que assolim. Avui en dia diríem
“calcular la corda x (línia divisòria) d’un arc de
fletxa 2 (ens endinsem 2)”.
Calcula el diàmetre de la circumferència dividint
per 3 la seva longitud 1,00 (60 en decimal). Obté
20 (això equival a fer π = 3, aproximació grollera,
però habitual al període Paleobabilònic).

Dos problemes d’una corda en un cercle
Problema 22 (com el 21, però a l’inrevés): al
mateix cercle diu que la línia divisòria (la corda) val 12 i pregunta quant ens hem endinsat
(és a dir, la fletxa).
Calcula el costat y del rectangle inscrit aplicant el Teorema de Pitàgores:
y = √202 − 122 = 16,
surt 16 com era d’esperar i la fletxa val
z = 20−16
=2
2

Aplica el Teorema de
Pitàgores al triangle
T de la figura i calcula el catet x fent:
x = √202 − 162 = 12

2 - BM 85196 § 9 (Sippar-Yahrurum) Problema sobre un pal recolzat a la paret (dues parts)
Problema 9, 1a part: un pal de 30 canyes de Problema 9, 2a part (comprovació del resultat de
longitud està posat verticalment junt a una paret; la 1a, o la 1a part feta a l’inrevés): la base del
la base del pal es separa de la paret de forma que mateix pal es separa 18 canyes de la paret (el
l’extrem superior del pal, que es manté junt a la resultat obtingut a la primera part). Aleshores, la
paret, descendeix 6 canyes. Quina distància s’ha pregunta és quant haurà descendit l’extrem
separat la base del pal de la paret.
superior del pal.
Aplica el Teorema de
Pitàgores. al triangle
rectangle de catets x i
24, i hipotenusa, 30.

Aplica el Teorema de
Pitàgores al triangle
rectangle de catets 18
i y, i hipotenusa, 30.

Calcula el catet x així:

Calcula el catet y així:
y = √302 − 182 =

x = √302 − 242 =

= √900 − 324 =

= √900 − 576 =

= √576 = 24

= √324 = 18

Finalment resta 24 de
30 i obté 6 canyes.

Com que 1 canya són 6 m (aprox.), 30 canyes seran 180 m (aprox.), molt gran per ser la longitud
d’un pal. Per tant, 30 s’ha d’interpretar com a 00;30 (mitja canya = 3 m) i la resta de nombres que
apareixen al problema també estan afectats per un desplaçament sexagesimal.
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3 - IM 55357 (Shaduppum) Divisió d’un triangle rectangle per l’altura, possibles semblances
Apareix dibuixat un triangle rectangle ABC, del
que es coneixen els tres costats, dividit per la seva
altura AD en dos triangles ABD i ACD. Aquesta
divisió per l’altura es repeteix amb el triangle ACD
(obtenint els triangles ADE i CDE) i es torna a
repetir amb el triangle CDE (obtenint-se DEF i
CEF). Dins els quatre triangles interiors (al ABC)
apareixen les seves àrees respectives. El problema
demana els costats desconeguts de ABD i ADE.
Només ens centrem en el càlcul de BD, doncs els restants costats es calculen de forma semblant.
𝐴𝐵

A la tauleta es calcula així: 𝐵𝐷 = √𝐴𝐶 · 2 · À𝑟𝑒𝑎𝐴𝐵𝐷 = 27

(1)

Investigant per què s’ha fet aquest càlcul, s’ha pensat que potser la semblança dels triangles ABD i
ACD ha portat a la proporció

𝐴𝐵
𝐴𝐶

=

𝐵𝐷
𝐴𝐷

que, junt amb el fet que BD·AD = 2·ÀreaABD, porta a (1).

L’interès d’aquesta tauleta consisteix en que apareixen divisions d’un triangle rectangle per la seva
altura en dos triangles, també rectangles, que són semblants entre ells i semblants al triangle inicial.
I és sabut per a nosaltres que aquest tipus de divisions i semblances porten a una demostració del
Teorema de Pitàgores.
Problema sobre un rectangle d’àrea i diagonal donades
(semblant al MS 3971 § 2)
A l’únic problema d’aquesta tauleta es calculen els costats a i b d’un
rectangle del que es coneixen la diagonal d i l’àrea A.
Perquè tot lligui bé, els sexagesimals de la tauleta s’han d’interpretar
així: 1 15 s’ha d’interpretar com a 01,15 i és la diagonal d
45 s’ha d’interpretar com a 45,00 i és l’àrea A
Aleshores, a la tauleta es fan els següents càlculs:
 es calcula el quadrat de d: d 2 = (1,15)2 = 1,33,45
 es duplica l’àrea A:
2A = 2·(45,00) = 1,30,00
2
 es calcula d + 2A = 3,03,45 , del que s’extreu l’arrel quadrada: √𝑑2 + 2𝐴 = 1,45
 es calcula d 2  2A = 3,45 , del que s’extreu l’arrel quadrada: √𝑑2 − 2𝐴 = 15
 es calcula un costat a fent
a = 12 (√𝑑2 − 2𝐴 + √𝑑2 + 2𝐴) = 1,00
 es calcula l’altre costat b fent b = 12 (√𝑑2 − 2𝐴 − √𝑑2 + 2𝐴) = 45
Quan s’investiga per què s’han fet aquests càlculs, es descobreix que s’ha aplicat un procediment
habitual al període Paleobabilònic per resoldre determinats tipus de sistemes d’equacions quadràti-

4 - IM 67118=Db2-146 (Incerta)

ques amb dues incògnites. Concretament, el sistema d’equacions que s’ha resolt és {

𝑥𝑦 = 𝐴
𝑥 + 𝑦2 = 𝑑2
2

i l’única manera d’explicar-nos com s’ha plantejat la 2a equació és aplicant el T. de Pitàgores.
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5 - MS 3049 § 1 i 2 (Incerta) Dos problemes sobre un arc, una corda i la fletxa en un cercle
El 1r problema parla d’una circumferència de diàmetre 20 i que té un
arc amb una fletxa de longitud 2.
Es tracta de calcular la corda del arc i fa els càlculs següents:
 Divideix el diàmetre per 2 per obtenir el radi 10.
 Resta 2 de 10 per obtenir la distància de la corda al centre de la
circumferència, obté 8.
 Aplica el Teorema de Pitàgores al triangle T de la figura i calcula el
catet x fent: 𝑥 = √102 − 82 = 6
 Com que x és la semicorda, només li cal duplicar-la per obtenir la
corda: 2x = 12
El 2n problema està en molt mal estat i només queda el començament. Parla d’un arc que té una
corda de 12 i una fletxa de 2, i segurament demana calcular el diàmetre de la circumferència; el fet
que entre les poques coses que queden de la resolució aparegui un 10, potser el radi, ho confirma.
Problema sobre la diagonal interior d’un portal

6 - MS 3049 § 5 (Incerta)

Aquest problema parla d’una porta o portal (encara que seria millor
parlar del forat de la porta o portal), que té unes determinades
dimensions, i demana calcular la diagonal interior.
Fa els següents càlculs:
- 26 40 és l’altura del mur  ho eleva al quadrat  11 51 06 40
- 08 53 20 amplada de la porta  al quadrat  01 19 00 44 26 40
- 06 40 el gruix del mur/paret  al quadrat    44 26 40
- ho suma tot











13 54 34 04 26 40

- extreu l’arrel quadrada de la suma anterior    28 53 20
El que s’ha fet amb aquestes tres quantitats (altura=a, amplada=b
i gruix=c) és calcular la diagonal interior d així: d = √𝑎2 + 𝑏 2 + 𝑐 2
Aquesta és la fórmula que ens dona la diagonal interna de qualsevol ortoedre d’arestes a, b i c, fórmula que s’obté per doble aplicació del Teorema de Pitàgores:
1a aplicació: la diagonal m de la base verifica m2 = b2 + c2
2a aplicació: la diagonal interior d verifica d2 = a2 + m2
Aleshores, d2 = a2 + m2 = a2 + b2 + c2  d = √𝑎2 + 𝑏 2 + 𝑐 2
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7 - MS 3052 § 1 c i d (Incerta)

Dos problemes de parets de fang amb forats

Els dos problemes tracten de murs de secció triangular.
Al problema c ens parlen d’un forat perpendicular al mur
que s’ha fet a determinada altura i ens donen les següents
dades: la longitud u i el volum V del mur
l’altura h’ a que s’ha fet el forat i la seva longitud d
i es demana l’amplada s de la base i l’altura h del mur.
Aleshores:
V

/u que és l’àrea de la secció triangular
A
- Calcula sk = /h’ (no queda clar què és)
- Calcula A =

- Calcula l’amplada s de la base del mur fent

𝑠 = 𝑠𝑘 − √(𝑠𝑘 − 𝑑)2 − 𝑑2
2𝐴
- Calcula l’altura h del mur fent
h= 𝑠 .
La importància d’aquest problema és que el procediment usat per calcular s pot ser que vingui de la
igualtat (𝑠𝑘 − 𝑠)2 + 𝑑2 = (𝑠𝑘 − 𝑑)2 que voldria dir que s’ha aplicat el Teorema de Pitàgores
al triangle de catets sk − s i d, i hipotenusa sk – d, sigui quin sigui el significat de sk.
El problema d és semblant, també semblant de complicat a l’hora de entendre’l, amb l’afegit que hi
ha una part del mur escapçada i que s’ha de reparar.
8 - MS 3052 § 2 (Incerta)

Problema igi-igi.bi relacionat amb un rectangle
(relacionat amb el MS 3971 § 3)

El 2n problema d’aquesta tauleta conté un dibuix molt malmès d’un rectangle, però el text que
l’acompanya està ben conservat, si bé que és una mica críptic: demana calcular els dos costats i la
diagonal d’un rectangle a partir d’una quantitat anomenada igi que val 2.
És un problema que tracta amb recíprocs de nombres (els anomenats igi) i dels recíprocs dels
recíprocs (els igi.bi, que coincideixen amb els inicials), per això s’anomena problema igi-igi.bi.
I què té que veure això amb un rectangle? Doncs en el fet, fàcil de comprovar, que:
Si x i y són dos nombres recíprocs entre si
i si definim a =

𝑥−𝑦
2

, b=1 i c=

𝑥+𝑦
2

=>
=>

x·y = 1 (i podem suposar x > y)
a2 + b2 = c2 és una terna pitagòrica

És a dir, els nombres recíprocs entre sí poden actuar com a generadors de ternes pitagòriques, ternes
que poden fer el paper de costats i diagonal d’un rectangle (pensant el en T. de Pitàgores, és clar).
Aleshores, és molt fàcil obtenir costats i diagonal del rectangle calculant a, b i c a partir de la seva
definició fent x=2 i y=1/x=1/2=1;30. Però el problema, assumint ja que b = 1:

 Primer sí que calcula la diagonal c =

𝑥+𝑦
2

 Però, podent calcular de igual forma a =

= 1;15

𝑥−𝑦
2

, ho calcula fent a = √𝑐 2 − 𝑏2 =

√𝑐 2 − 1= 0;45
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Tres problemes sobre 20 triangles equilàters

MS 3876 és una tauleta quasi quadrada de 82x93 mm, en mal estat, amb franges on no queda res
escrit i erosions a la superfície. Es distingeixen tres problemes on es calcula l’àrea d’un triangle
equilàter calculant la meitat del quadrat del seu costat i restant-li l’octava part (del càlcul anterior).
Si l és el costat del triangle, el procediment que s’aplica és:
Càlcul de l/2  producte per l  s’obté l²/2  càlcul de 1/8 de l²/2


s’obté l²/16  resta de l²/2  s’obté l²/2 - l²/16 = 7/16 l2

Com que 7/16 és una aproximació de √3⁄4, es pot postular que s’ha
usat la coneguda fórmula de l’àrea de un triangle equilàter:
𝑆 = √3⁄4l2.

I aquesta darrera fórmula s’obté aplicant el Teorema de Pitàgores
al triangle rectangle obtingut al dividir el triangle equilàter en dos
per una altura.
Les interpretacions de la tauleta van més enllà del Teorema de Pitàgores, doncs, com que el resultat
(l’àrea obtinguda) s’aplica a 20 triangles equilàters iguals, també es postula que són les 20 cares
d’un icosaedre regular. A més a més, les explicacions que es fan a la tauleta fan suposar que es parla
del desenvolupament pla d’un icosaedre regular.
10 - MS 3971 § 2 (Incerta)

Problema sobre un rectangle d’àrea i diagonal donades
(igual al IM 67118)

Tant les dades com la resolució del problema són iguals a les del IM
67118 = Db2-146.
Es calculen els costats a i b d’un rectangle del que es coneixen la
diagonal d = 1,15 i l’àrea A = 45.(que s’ha de interpretar com 45,00).
Es fan els següents càlculs:
 es calcula el quadrat de d: d 2 = (1,15)2 = 1,33,45
 es duplica l’àrea A:
2A = 2·(45,00) = 1,30,00
 es calcula d 2 + 2A = 3,03,45 , del que s’extreu l’arrel quadrada: √𝑑2 + 2𝐴 = 1,45
 es calcula d 2  2A = 3,45 , del que s’extreu l’arrel quadrada: √𝑑2 − 2𝐴 = 15
 es calcula un costat a fent
a = 12 (√𝑑2 − 2𝐴 + √𝑑 2 + 2𝐴) = 1,00
 es calcula l’altre costat b fent b = 12 (√𝑑2 − 2𝐴 − √𝑑2 + 2𝐴) = 45
Quan s’investiga per què s’han fet aquests càlculs, es descobreix que s’ha aplicat un procediment
habitual al període Paleobabilònic per resoldre determinats tipus de sistemes d’equacions quadrà𝑥𝑦 = 𝐴
𝑥 2 + 𝑦2 = 𝑑2

tiques amb dues incògnites. Concretament, el sistema d’equacions que s’ha resolt és {

i l’única manera d’explicar-nos com s’ha plantejat la 2a equació és aplicant el Teor. de Pitàgores.
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11 - MS 3971 § 3 (Incerta)
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Més problemes igi-igi.bi relacionats amb rectangles
(relacionat amb el MS 3052 § 2)

Al 3r problema d’aquesta tauleta apareixen 5 càlculs igi-igi.bi semblants als de MS 3052 § 2:
 es donen 5 parells de nombres on cada parell són dos nombres x i y inversos entre si
 es calcula

𝑥+𝑦
2

= c que s’interpreta com la diagonal d’un rectangle

 es calcula √𝑐 2 − 1 = a que s’interpreta com un costat del rectangle, suposant que l’altre val 1
Dades

Càlculs

x+y

𝑥+𝑦

c2 − 1

c2

√𝑐 2 − 1 = a

igi x

igi.bi y

1;04

0;56,15

1;40

0;36

2;16

1;08

1;17,04

0;17,04

0;32

1;30

0;40

2:10

1;05

1;10,25

0;10,25

0;25

1;20

0;45

2:05

1;02,30

1;05,06,15

0;05,06,15

0;17,30

1;12

0:50

2;02

1;01

1;02,01

0;02,01

0;11

2

=c

DETERIORAT

Com a MS 3052 § 2, s’ha fet ús del fet que els nombres recíprocs entre sí poden actuar com a
generadors de ternes pitagòriques, ternes que poden fer el paper de costats i diagonal d’un rectangle.
12 - MS 3971 § 4 (Incerta)

Un problema sobre un rectangle i la seva diagonal
(semblant al TMS 19 § 1)

El problema tracta del càlcul dels dos costats
a i b d’un rectangle de diagonal d = 7 i sabent
que a, b i d són proporcionals a 3, 4 i 5.
El procediment de resolució és molt senzill:
 Parteix d’un rectangle de costats 3 i 4, i
diagonal 5.
 Dividint les tres mesures anteriors per 5, el
redueix a un rectangle de diagonal d’ = 1 i
costats:
3

Falsa solució Verdadera solució

1

/5 =3· /5 = 3·(00;12) = 00;36
b’ = 4/5 =3·1/5 = 4·(00;12) = 00;48
a’ =

és l’anomenada falsa solució.
 El rectangle buscat (verdadera solució) s’obté multiplicant les mesures del darrer rectangle per 7:
a = 7a’ = 7·00;36 = 04;12
b = 7b’ = 7·00;48 = 05;36
d = 7d’ = 7·1
=7
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13 - Plimpton 322 (Larsa)
(Nom oficial: CULC 460)
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Taula de valors numèrics

És la tauleta matemàtica més famosa i més complexa.
Conté quatre columnes I, II, III i IV amb nombres que són
(de dreta a esquerra):
 Columna IV: indica el número de fila, de l’1 a 15.
 Columnes III i II: hi apareixen parelles de nombres (a,b)
on sempre es verifica que a2  b2 és un quadrat perfecte
c2; és a dir, (a,b,c) és terna pitagòrica amb a2 = b2 + c2.
 Columna I: hi apareixen nombres molt llargs i les
primeres xifres estan molt deteriorades (apareixeran
com a 1 a les reproduccions, però podrien ser 0).
Com que les cols. III i II contenen nombres a i b tals que a2 – b2 és un quadrat perfecte c2, s’ha
pensat que a i b poden ser la hipotenusa a i un catet b, el petit, d’un triangle rectangle a-b-c, faltant
el segon catet c. Amb aquesta interpretació, els sexagesimals que apareixen a la columna I
coincideixen precisament amb els quocients b²/c² respectius, i són les tg2β o els 1/Cos²β de l’angle petit
β (oposat a b) del triangle a-b-c. Aquesta interpretació trigonomètrica, no és, però, l’única
interpretació de la tauleta; també hi ha una interpretació relacionada amb problemes igi-ibi.bi.
14 - TMS 1 (Susa)

Un triangle isòsceles inscrit en un cercle

L’informe dels arqueòlegs-excavadors ens diu que a la tauleta hi apareix:
el dibuix d’un triangle isòsceles de costats 50-50-60 inscrit en una
circumferència; el radi de la circumferència circumscrita (31,15) i la
longitud del segment d’altura que va del centre de la circumferència fins
a la base del triangle (08,45).
Tot apunta a que el triangle és la figura de partida i que s’ha calculat el
radi de la circumferència circumscrita. No s’explica com s’ha calculat,
però es pot suposar que s’ha aplicat el Teorema de Pitàgores dos cops:
 en primer lloc, per obtenir l’altura h del triangle:
502 = 302+h2  h = √502 − 302 = 40
(o bé per semblances amb el triangle 3-4-5)
 en segon lloc, per calcular el radi r de la circumferència. Com que al
dibuix de la tauleta apareix el segment de longitud 08;45, tot fa
suposar que els càlculs passarien per calcular-lo en primer lloc.
Si anomenem x a aquest segment, el radi de la circumferència és r =
40 – x; i aplicant el Teorema de Pitàgores al triangulet més fosc de la
figura, podem escriure i resoldre l’equació:
(40–x)2 = x2+302  1600–80x+x2 = x2+900  1600–900 = 80x
i obtenim x = 700
= 8,75 (08;45 en sexagesimal)
80
Per calcular el radi r cal restar 08;45 de 40: r = 40 - 08;45 = 31;15
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15 - TMS 2 (Susa)

Un hexàgon i un heptàgon regulars
(relacionat amb la tauleta MS 3876)
Aquesta tauleta conté un hexàgon i un heptàgon regulars a cada cara.
L’hexàgon està descompost en sis triangles equilàters. Un dels
triangles porta la inscripció 30 sobre dos dels seus costats (ens indica
que mesuren 30) i el sexagesimal 6 33 45 al seu interior.
Interpretant 6 33 45 com a 6,33;45 (en decimal 6·60+33+45/60 =
393,75) és l’àrea S del triangle calculada fent 𝑆 = 7⁄16 · 302 , que és
una aproximació de 𝑆 = √3⁄4 · 302 i que s’obté per aplicació del
teorema de Pitàgoras a mig triangle equilàter (veure MS 3876).
L’heptàgon està descompost en set triangles isòsceles de costats 35,
35 i 30 (el costat desigual suposadament igual al de l’hexàgon).
També hi ha una inscripció malmesa que diu:
“El quadrat del costat de l'heptàgon es repeteix 4 vegades,
després un dotzè es talla, s’obté l’àrea”
No escriu el resultat, però s’interpreta que calcula l’àrea de tot l’heptàgon fent 𝑆 = 4 · 302 − 1⁄12 4 · 302 . Aquí, els vestigis que ha aplicat el
Teorema de Pitàgores o quelcom relacionat, són poc clars.

16 - TMS 3 (Susa)
Les diagonals d’un quadrat i d’un rectangle
Aquesta tauleta conté una taula amb 70 constants:
 Un grup de constants relatives a figures geomètriques
 Un altre amb constants relatives a treballs de construcció
 Un altre amb constants relatives a materials de construcció
El primer grup proporciona les dues constants següents a les
línies 31 i 32:
A la línia 31 diu: “1 25 és la constant del quadrat”
1 25, en decimal 1+25/60 ~ 1,417, és una aproximació de √2
que és la diagonal d’un quadrat de costat 1.
A la línia 32 diu: “1 15 és la constant del rectangle”
1 15, en decimal 1+15/60 = 5/4 =1,25, és la diagonal d’un
rectangle de costat gran 1 i costat petit 3/4 = 0,75. Aquest
triangle és semblant al de costat 3 i 4, i de diagonal 5.
El que es pot concloure és que els babilonis estaven familiaritzats amb dos fets:
 la diagonal d’un quadrat és √2 vegades el seu costat.
 el rectangle de costats 3 i 4 té diagonal 5.
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17 - TMS 19 § 1 (Susa)
Tampoc tenim fotografies d’aquesta tauleta. Conté un problema sobre
un rectangle del que ens diu que un
costat és ¾ de l’altre, que la
diagonal mesura 40, i demana
calcular el seus dos costats.
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El Teorema de Pitàgores a les tauletes matemàtiques paleobabilòniques (2)

Jaume Bartrolí Brugués

Un problema sobre un rectangle i la seva diagonal
(semblant al MS 3971 § 4)

Falsa solució

Verdadera solució

3

 parteix d’una “falsa solució”: un rectangle de costats x = 1 i y = 4 = 0,75 (0;45 sexagesimal),
que és evident que verifica la primera condició.
 calcula la diagonal del rectangle anterior aplicant el Teorema de Pitàgores: √12 + 0,752 =
√1,5625 = 1,25 (que és 1;15 en sexagesimal) i, com era d’esperar, no obté 40.
 li cal ampliar el rectangle petit fins a fer-lo com el gran. Quin ha de ser el factor d’ampliació?
Doncs un factor que converteixi la diagonal petita en la diagonal gran, és a dir, la raó r entre les
40
dues diagonals: r = 1,25 = 32.
 finalment, només li cal multiplicar per r = 32 els costats del rectangle petit per obtenir els del
gran:
costat gran: 1·r = 1·32 = 32
costat petit: 0,75·r = 0,75·32 = 24
 comprova que la diagonal val 40: 1,25·r = 1,15·32 = 40
18 -TMS 19 § 2 (Susa)
Un problema extremadament complicat sobre un rectangle
El 2n problema d’aquesta tauleta ens parla d’un rectangle, dels seus costats i de
la seva diagonal, que anomenarem x, y i z respectivament.
També ens donen dues quantitats A i B que són i valen:
- A és el producte dels dos costats x i y i val:
A = xy = 0;20
- B és el cub d’un dels costats per la diagonal i val: B = x3z = 0;14,48,53,20
A partir d’aquí sembla que s’ha de calcular x, y i z, però només es calcula y de la següent forma:
1) Calcula A2 = x2y2 = 0;202 = 0:6,40
2) Calcula B2 = x6z2 = (0;14,48,53,20)2 = 0;39,28,43,27,26,40
2

2

2

𝐴
𝐴
3) Fa uns càlculs que es poden resumir dient que calcula √( ) + 𝐵 2 −
2

2

i obté 0;26,40.

La sorpresa és que el resultat anterior és solució, en x4, de l’equació x8 + A2x4 – B2 = 0. Per tant, el
costat x verifica x4 = 0;11,51,6,40, aleshores x2 =√0; 11,51,6,40 = 0;26,40 i podria calcular-se x fent
2

una altra arrel quadrada. Però, el problema acaba calculant y a partir de A2 = x2y2 → 𝑦 = √𝐴 ⁄𝑥 2 .
Intentat esbrinar com es pot passar de les dues equacions A2 = x2y2 i B2 = x6z2 (amb tres incògnites!)
a l’equació x8 + A2x4 – B2 = 0 es veu que és necessària una altra equació per poder fer reduccions i/o
simplificacions. I l’única explicació que tenim és que aquesta altra equació és la relació pitagòrica
x2 + y2 = z2 entre costats i diagonal d’un rectangle.
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19 - VAT 6598+BM 96957 (Sippar-Yahrurum)

Problemes sobre la diagonal d’una porta

Són dos trossos complementaris d’una tauleta on apareixen quatre problemes.
Els tres primers tracten d’una porta rectangular d’amplada a, altura b i diagonal d:
 Al 1r problema es donen a=10 i b=40, i s’ha de calcular d.
2
Calcula d com a d=𝑏 + 𝑎2𝑏 i obté 41;15.
Tot fa suposar ha aplicat el Teorema de Pitàgores i ha fet l’aproximació
𝑎2
√𝑏 2 + 𝑎2 ≅ 𝑏 + 2𝑏.
Aquesta aproximació és habitual a les matemàtiques paleobabilòniques per
calcular √𝑁 quan N no és quadrat perfecte. Consisteix en descompondre N en
una suma/diferència N = n2 ± m, on n2 és el “quadrat més proper” a N, i fer
𝑚
l’aproximació √𝑁 = √𝑛2 ± 𝑚 ≅ 𝑛 ± 2𝑛
.
És una aproximació utilitzada per Heró d’Alexandria dos mil·lennis després.
 Al 2n problema es 2donen b=40 i d=41;15, i s’ha de calcular a. Calcula a substituint els valors de
b i de d en d=𝑏 + 𝑎2𝑏 i aïllant a, obté 10 com era d’esperar.
 Al 3r problema es donen a=10 i d=41;15, i s’ha de calcular b. L’escriba ho deixa com a deures
per al lector, textualment diu “No està resolt aquí, és feina teva”.
 El 4rt problema està molt malmès i la interpretació del que hi ha escrit és molt complicada. Sembla
que tracta d’un portal en forma ortòedrica de base quadrada de costat a=10 i altura b=40, i es
calcula la diagonal interior δ de l’ortòedre (el resultat que dóna és 42;13 20).
20 - VAT 7531 (Uruk)

Repartiment d’un camp entre tres germans

Un problema ens parla d’un camp en forma de trapezi ABCD del que en donen les llargades de les
dues bases (AB i CD) i dels dos costats laterals (BC i DA). Demana com es pot repartir de forma
equitativa (mateixa àrea) entre tres germans.

El problema no està resolt i s’han fet diverses propostes de resolució. En una de les propostes, per
aplicació simultània del Teorema de Pitàgores als dos triangles rectangles dels extrems del trapezi
(APD i BQC), és poden calcular les bases (AP i QB) i altures (PD i QC) d’aquests dos triangles.
Aleshores es poden calcular les àrees dels dos triangles i la del rectangle central PQCD, i amb
aquesta informació, es pot aconseguir descompondre el trapezi en tres regions d’igual àrea per dos
segments perpendiculars a les bases.
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21 - VAT 8393 (Desconeguda)

Una cadena de trapezis amb la mateixa diagonal

A la tauleta apareixen cinc trapezis isòsceles situats tal com es veu a la Fig. 1 i tots
amb la mateixa diagonal que val d=3.
Es donen les mesures del trapezi central,
que són b3=2,5, a3=2 i b4=2, i es demanen
les dimensions dels altres quatre trapezis.
Calcula un factor 𝑘 =

𝑏3 −𝑏4
𝑎3

1

= 4 = 0;15

aleshores, recurrentment cap a la dreta:
𝑎4 = 𝑎3 + 𝑘𝑏4 i 𝑏5 = 𝑏4 − 𝑘𝑎4
𝑎5 = 𝑎4 + 𝑘𝑏5 i 𝑏6 = 𝑏5 − 𝑘𝑎5
recurrentment cap a l’esquerra:
𝑎2 = 𝑎3 − 𝑘𝑏3 i 𝑏2 = 𝑏3 + 𝑘𝑎2
𝑎1 = 𝑎2 − 𝑘𝑏2 i 𝑏1 = 𝑏2 + 𝑘𝑎1
calcula les dimensions dels trapezis
restants, sense donar més detalls.
Intentant esbrinar el per què d’aquests estranys càlculs s’ha vist que poden ser resultat de (Fig. 2):
- tenir en compte les semblances dels triangles V i W de cada parell de trapezis consecutius i
- aplicar el teorema de Pitàgores als triangles U i V de cada trapezi per concloure que la diagonal d
sempre verifica d2 = ai2 + bi·bi+1 (resultat que també es pot obtenir pel Teorema de Ptolomeu).
22 - YBC 7243 (Larsa)

La diagonal d’un quadrat de costat 1
(relacionat amb la tauleta següent YBC 7289)

És una tauleta que conté una llista de constants tècniques i que
està molt deteriorada. A la línia 10 conté el següent:
“1 24 51 10 és la diagonal del quadrat”
El sexagesimal 1 24 51 10 que apareix a la taula, si s’interpreta
com a 1;24,51,10, val aproximadament 1,41421296 en decimal.
Tenint en compte √2 val 1,41421356, també aproximat amb 8
decimals, tenim que els dos nombres coincideixen fins al 5è
decimal.
La conclusió és que estem davant d’una aproximació molt bona de √2. I ho confirma el fet que
(1;24,51,10)2 = 1;59,59,59,38,01,40 ,un nombre molt proper a 2.
El que es pot concloure és que els babilonis sabien que la diagonal d’un quadrat és √2 vegades la
longitud del seu costat. I no és agosarat pensar que estaven familiaritzats amb el cas senzill del
Teorema de Pitàgores (quan el triangle és rectangle i isòsceles). Una altra conclusió és que posseïen
tècniques de càlcul tan avançades com per obtenir una excel·lent aproximació de √2.
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23 - YBC 7289 (Incerta)

Un quadrat i les dues diagonals
(ampliació de la tauleta anterior YBC 7243)
És lenticular i de petites dimensions (uns 4,5 cm de diàmetre) i només
hi ha dibuixats un quadrat, les diagonals del quadrat i tres nombres
sexagesimals.
L’interès d’aquesta tauleta radica en l’aparició de √2 i en el fet que √2
aparegui relacionat amb la diagonal d’un quadrat. Efectivament, el
sexagesimal 1 24 51 10 que apareix a la taula, si s’interpreta com a
1;24,51,10, val aproximadament 1,41421296 en decimal. Tenint en
compte √2 val 1,41421356, també aproximat amb 8 decimals, tenim
que els dos nombres coincideixen fins al 5è decimal.
La conclusió és que estem davant d’una aproximació molt bona de √2. I ho confirma el fet que
(1;24,51,10)2 = 1;59,59,59,38,01,40 ,un nombre molt proper a 2.
D’altra banda, el 30 que apareix a la tauleta és la longitud del costat del quadrat per dues raons:
 el 30 esta escrit damunt el costat del quadrat.
 el tercer nombre que hi ha, el 42;25,35, és just el producte 30·(1;24,51,10), és a dir 30 √2, la
diagonal del quadrat.
Es pot concloure el mateix que a la tauleta YBC 7243:
 que els babilonis sabien que la diagonal d’un quadrat és √2 vegades la longitud del seu costat,
 que estaven familiaritzats amb el cas senzill del Teorema de Pitàgores,
 que posseïen tècniques de càlcul prou avançades per obtenir una excel·lent aproximació de √2.

24 - YBC 8633 (Incerta)
Un triangle isòsceles i dos de rectangles
El text tracta del càlcul de l’àrea d’un triangle isòsceles
de dos costats de longituds 1,40 i un costat, de 2,20. A la
tauleta hi ha un dibuix esquemàtic que mostra com fa el
càlcul (Figura 1): descompon el triangle ABC en tres
triangles T1, T2 i T3 (segmentant el costat BC en tres
trossos de longituds 1,00 , 20 i 1,00), calcula les àrees de
T1, T2 i T3 i les suma. Però comet diversos errors:
 calcula les àrees de T1 i T3 com si fossin triangles
rectangles en α i β, és a dir, com si T1 i T3 fossin els
triangles de Figura 2.
 calcula l’àrea del triangle T2 fent ½ de la base per un
Figura 1
Figura 2
dels costats iguals del triangle isòsceles, no per l’altura.
Per què parlem doncs aquí d’aquest problema si està tan mal resolt? La raó és que, deixant de banda
l’error amb l’àrea del triangle T2, als triangles T1 i T3 sembla que la persona que ha resolt el problema
“ha vist” triangles rectangles on no n’hi ha. És a dir, aquesta persona es comporta com si conegués
el Teorema de Pitàgores (o alguna propietat mètrica dels triangles 3-4-5). I aleshores, comet errors,
però els comet en la seva obsessió per trobar triangles rectangles on aplicar el Teorema de Pitàgores.
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Høyrup, J. (2002), 194-200

VAT 6598 + BM 96957
19 Problemes sobre la
diagonal d’una porta

Weidner, E. F. (1916)
Robson, E. (1999), 231-244

Høyrup, J. (2002), 268-269
Friberg, J. (2007)b, 304

VAT 7531
20 Repartiment d’un camp
entre tres germans

Friberg, J. (2005),183-184
Friberg, J. (2007)a, 48-50

Yuste, P. (2013), 221-223

VAT 8393
21 Una cadena de trapezis
amb la mateixa diagonal

Friberg, J. (2007)a, Apèndix 1
Yuste, P. (2013), 172-173

Pla i Carrera, J. (2016), 264

YBC 7243
22 La diagonal d’un quadrat
de costat 1

Neuguebauer (1945), 136
Høyrup, J. (2002), 261

Robson, E. (2008), 110

YBC 7289
23 Un quadrat i les seves
dues diagonals

Neugebauer (1945), 42-43
Aaboe (1964), 25-27
Dorce, C. (2013), 33-34

Yuste, P. (2013), 63-64
Pla i Carrera, J. (2016), 177-8

YBC 8633
24 Un triangle isòsceles i
dos de rectangles

Neugebauer (1945), 53-55
Høyrup, J. (1999), 401-402

Høyrup, J. (2002), 254-257
Yuste, P. (2013), 81-82

La llista de totes les tauletes

Friberg, J. (2007)b, 449-451

Arqueonet Cultura, S.L.N.E. | Llibertat 6, baixos – 08380 Malgrat de Mar | Tfns. 937423014 - 667013352
Aula Arqueonet: Pelai 42, 2on – 08001 Barcelona | www.arqueonet.net | arqueonet@arqueonet.net

Pàg.
16 de 17

Curs
Assignatura
Títol
Autor/a

Estudis sobre Història i Civlització del P.Orient i la Mediterrània antiga (EPOMA)
Cultura i Civilització del Pròxim Orient antic
El Teorema de Pitàgores a les tauletes matemàtiques paleobabilòniques (2)

Jaume Bartrolí Brugués

BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA
 Aaboe, A. (1964) Episodes from the Early History of Mathematics, The Mathematical Association of
America, New Mathematical Library.
 Baqir, T. (1950) “An Important Mathematical Text from Tell Harmal” a Sumer 6, 39-54.
 Bruins, E. M. (1957) “Pythagorean Triads in Babylonian Mathematics” a The Mathematical Gazete
41, 25-28.
 Bruins, E. M. i Rutten, M. (1961) Mémoires de la Mission Archéologique en Iran, tomo 34, Textes
Mathèmatiques de Suse, Paris: P. Geuthner.
 Dorce, C. (2013) - Història de la Matemàtica des de Mesopotàmia fins al Renaixement, Publicacions
de la Universitat de Barcelona.
 Friberg, J. (2005) Unexpected Links Between Egyptian and Babylonian Mathematics, Singapur:
World Scientific.
 Friberg, J. (2007)a Amazing traces of a Babylonian origin in Greek Mathematics, Singapur: World
Scientific.
 Friberg, J. (2007)b A Remarkable Collection of Babylonian Mathematical Texts. Manuscripts in the
Schøyen Collection Cuneiform Texts I, New York: Springer.
 Høyrup, J. (1994) Old Babylonian Mathematical Procedure Texts, Max Plank Institut, disponible a
http://www.academia.edu/3131801/Old_Babylonian_Mathematical_Procedure_Texts.
 Høyrup, J. (1999) “Pythagorean Rule and Theorem, mirror of the Relation between Babylonian and
Greek Mathematics”, disponible a http://forskning.ruc.dk/site/files/4340054/Pythrule.pdf.
 Høyrup, J. (2002) Lengths, Widths, Surfaces, a portrait of Old Babyl. algebra and its kin, New York:
Springer.
 Høyrup, J. (2013) Algebra in Cuneiform, Introduction to an OLD Bbyloniam Geometrical Technique,
Max Plank Institut, disponible a
https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/file/27725/download?token=KTN8OiW5
 Melville, D. (2004) “Poles and Walls in Mesopotamia and Egypt” a Historia Mathematica 31, 148162, disponible a http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0315086003000776.
 Mumford, D. (2015) “Pythagoras Rule”, disponible a la web personal de l’autor a
http://www.dam.brown.edu/people/mumford/blog/2015/Pythagoras.html.
 Neugebauer, O. (1935) Matematische Keilschrift-Texte, Berlin: Springer.
 Neugebauer, O. i Sachs, A. (1945) Mathematical Cuneiform Texts, New Haven, Connecticut:
American Oriental Society and American Schools of Oriental Research.
 Pla i Carrera, J. (2016) Història de la Matemàtica: Egipte i Mesopotàmia: Resultats, textos i
contextos, Barcelona: publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans.
 Robson, E. (1999) Mesopotamian Mathematics, 2100-1600 BC: Technical Constants in Bureaucracy
and Education, Oxford: Clarendon Press.
 Robson, E. (2002) “Words and Pictures: New Light on Plimpton 322” a The AMM 109, 105-120,
disponible a https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/news/monthly105-120.pdf
 Robson, E. (2008) Mathematics in Ancient Iraq: A Social History, Princeton University Press.
 Thureau-Dangin, F. (1938) Textes mathématiques babyloniens, Leiden: E. J. Brill.
 Weidner, E. F. (1916) “Die Berechnung rechtwinklinger Dreiecke bei den Akkadera um 2000 v. Ch.”
a Orientalistische Literaturzeitung.
 Yuste, P. (2013) Matemáticas en Mesopotamia: Álgebra, Geometría y Cálculo, Madrid: Dykinson.
Arqueonet Cultura, S.L.N.E. | Llibertat 6, baixos – 08380 Malgrat de Mar | Tfns. 937423014 - 667013352
Aula Arqueonet: Pelai 42, 2on – 08001 Barcelona | www.arqueonet.net | arqueonet@arqueonet.net

Pàg.
17 de 17

