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Keplers kugler George G. Szpiro Hent PDF Forlaget skriver: Keplers kugler er den fascinerende beretning
om, hvordan nogle af de kvikkeste hoveder i historien medvirkede til at løse et af de ældste matematiske

problemer i verden.

Hen mod slutningen af det 16. århundrede satte den engelske gentleman og søfarer Sir Walter Raleigh denne
store matematiske undersøgelse i gang. Mens hans skib var ved at blive lastet til endnu en ekspedition, bad
Raleigh sin assistent Thomas Harriot om at udvikle en formel, som kunne afsløre, hvor mange kanonkugler
der var i en given stabel, blot ved at man så på stablens form. Harriot løste problemet, men gik et skridt
videre: Han forsøgte dernæst at finde ud af, hvordan man fandt det størst mulige antal kugler, som kunne

være i skibet. Dermed var et problem født.

Keplers kugler er gavebogen til den matematisk og historisk interesserede læser.
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