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IZVOR BESEDE SINUS
Ste si kdaj zashvili vpdmje, h j ee npr. logaritmu retie prav logaritem
ali od kje i
h b d c a pi?
Tokrat si oglejmo, kako je svoje ime do& funkcja s b .
Kaj je sin= daaega ostrega kota, vixjetno veete. To je razmerje med
d o h 0 htete, ki LeEi v prmkotnem trilmtniku nasproti danemu Imtu, in
do&o himtenme.

Zanimivosti - Razvedrilo
Že pra davni matem atiki so ugotovili , da je razmerje med dolžino tet ive in polmerom prip ad aj očega kr oga v vseh kr ožnih izsekih z enakimi
središčnimi koti isto.

Od tega spoz na nja do dan ašnj ega pomena sinusa kota ni d aleč. Izkazalo se je, da je p ač uporabneje opazovat i razmerje' med dolžino pol ovice
tetive in polmerom kroga .
In kako je s t emi razm erji povezana beseda sinus?
V zaho dni svet so pr edv sem v 12. stolet ju za poim en ovanj e matematičnih pojmov prodrla šte vilna imena , kat erih izvor je bil bodisi v
antični Grčij i . bodisi v ' arabskem svetu. Teh imen je t oliko, da mnogi
matematični zgodovina rji imenuj ejo t o sto letje kar stoletje prevodov. Poglejmo , kaj o izvoru bese de sinus najdemo v knj igi AHist ory of Mathemati cs avt orjev Carla Boyerja in Ut e Merzbach:
". . . Zahodna Evropa se je nenad om a z ačel a mn ogo bo lj zgledovati
po arabski matem atiki, kot se je kd ajkoli po grški geomet riji. ... Tako so
lat inski učenj aki povzeli t rigonometrijo , ki je nastop ala v arabskih ast ronomskih delih . Besed o sinu s je prvi up orabil Rob ert Cheste rski v svoj em
latinskem prevodu t rigonometrije iz arabščine. Zakaj ?
Hinduj ci so po lovici t et ive dali ime jiva, Arabci pa so besedo povzeli
kot jiba. V arabščini obst aja t udi b esed a jaib , ki pomeni zaliv ali vodni
rokav. Ko je Rob er t Ches t erski pr evaj al trigonometrijo iz arabščine , je
nalet el na besedo jiba . Kaže, da jo je pomotom a zamenjal z besedo jaib
(mo rda zat o, ker so bili sa moglas niki izpuščeni ) . Tako je za trigonometrijsko razmerj e up orabil bes edo sinus, kar je lat inski izraz za zaliv ali vodni
rokav." 1
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1 V a natom ij i je sinus vot lina ob zgorn j ih d ih alnih pot eh v glav i, kar je vsekakor
bli že osnovnem u pomenu besed e kot m atem ati čni sin us .

