Απηφ πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε σο πξνο ην γηαηί ην πξφβιεκα ιχλεηαη κε έλαλ
ηφζν πεξίπινθν ηξφπν είλαη ην φηη ν ζηφρνο ηνπ Qin Jiushao, φηαλ ζέηεη ην πξφβιεκα
απηφ, δελ είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκβαδνχ αιιά ε θαηαζθεπή κηαο
πνιπσλπκηθήο εμίζσζεο θαη ε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ιχζεο ηεο.
Καη επεηδή φπσο έρνπκε ήδε ηνλίζεη γηα ηνπο Κηλέδνπο καζεκαηηθνχο δελ ζα είρε
λφεκα ε ιχζε κηαο ηέηνηαο εμίζσζεο αλ απηή δελ πξνέθππηε απφ έλα πξφβιεκα ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο, ν Qin Jiushao επηλνεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.
Δπίζεο ζην ίδην έξγν ν Qin Jiushao
ιχλεη έλα πξφβιεκα, δίλνληαο ην
ζρήκα πνπ παξαζέηνπκε δίπια, φπνπ
δεηείηαη πάιη ε δηάκεηξνο κηαο
θπθιηθήο πφιεο ελψ ην πξφβιεκα
φζν θαη ε ιχζε ηνπ (ην ιχλεη κέζσ
κηαο πνιπσλπκηθήο εμίζσζεο 10νπ
βαζκνχ) κνηάδνπλ πάξα πνιχ κε
απηά ηνπ Li Zhi πνπ πξναλαθέξακε.
Δίλαη

αμηνζεκείσην

πσο

δχν

καζεκαηηθνί ζρεδφλ ηελ ίδηα πεξίνδν, αιιά ρσξίο πνηέ λα έρνπλ ζπλαληεζεί ή λα
έρνπλ έξζεη ζε επαθή ν έλαο κε ην έξγν ηνπ άιινπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηζηνξηθά
ζηνηρεία, αζρνινχληαη κε παξεκθεξέο αληηθείκελν θαη παξνπζηάδνπλ πξσηφηππεο
παξφκνηεο ηδέεο. Ζ εμήγεζε κπνξεί λα είλαη φηη νη ηδέεο απηέο δελ είλαη πξσηφηππεο
αιιά βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελα έξγα άιισλ ζπνπδαίσλ καζεκαηηθψλ ηα νπνία
έρνπλ ραζεί. Άιισζηε ν Yang Hui, έλαο ζεκαληηθφο καζεκαηηθφο επίζεο ηεο ρξπζήο
επνρήο ησλ καζεκαηηθψλ ηνπ 13νπ αηψλα (ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα παξαθάησ),
αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ, φπνπ ρξεζηκνπνηεί ην ηξίγσλν ηνπ Pascal, φηη απηφ
απνδίδεηαη ζηνλ Jian Xian ην έξγν ηνπ νπνίνπ γλσξίδνπκε φηη ππήξμε αιιά έρεη
ραζεί.
Πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν πξνο ην ηέινο ηνπ 13νπ αηψλα έδεζε θαη ν Zhu Shijie,
γλσζηφο καζεκαηηθφο ν νπνίνο αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ άιγεβξα. Δίλαη γλσζηά
δχν έξγα ηνπ ην ‘Suanxue Qimeng’ θαη ην ‘Siyuan Yujian’.
Σν ‘Siyuan Yujian’ είλαη γλσζηφ γηαηί εθεί ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα
ππνινγηζκνχ ξηδψλ, εμηζψζεσλ κέρξη θαη βαζκνχ 14νπ, γίλεηαη ρξήζε ηνπ
πνιπσλχκνπ παξεκβνιήο ηνπ Newton θαη ππάξρεη ην παξαθάησ ζρήκα ην νπνίν
παξηζηάλεη ην γλσζηφ ηξίγσλν ηνπ Pascal, κέρξη λ = 8.
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