William Oughtred – významný učiteľ matematiky 17. storočia
Novoveké počítadlo
Michael Stifel (1487 – 1567) vybadal v roku 1544 zaujímavý
matematický vzťah medzi aritmetickou a geometrickou
postupnosťou, ktorý umožňoval „premeniť“ násobenie čísiel na
sčítanie vhodných iných čísiel. Škótsky matematik a vynálezca
John Napier (1550 – 1617) uverejnil v roku 1614 prvé
logaritmické tabuľky. Prvé tabuľky dekadických logaritmov
vydal v roku 1617 Henry Briggs (1561 – 1631). Anglický geodet
a astronóm Edmund Gunter (1581 – 1626) zostrojil v roku 1620 logaritmickú
stupnicu, na ktorej odpichovadlom sčítaval a odčítaval úsečky. Počítadlo na
násobenie a delenie čísiel použitím dvoch logaritmických stupníc zostrojil v roku
1623 anglický matematik William Oughtred (1574 – 1660). Systematická
veľkovýroba logaritmických pravítok sa datuje od roku 1885.
Úradne teológ, vo vnútri matematik
Benjamin Oughtred učil pásanie, gramatiku i literatúru na škole
v Etone. Tam sa narodil 5. marca 1574 jeho syn William, ktorý
neskôr odišiel na Kings College University do Cambridgea a tam sa
stal po úspešnom štúdiu bakalárom (1596) i magistrom (1600).
Napriek tomu, že študoval predovšetkým filozofiu a teológiu, bol
uznávaný za svoje nadanie i vedomosti z matematiky (z nej napísal
aj prvé odborné pojednanie). William Oughtred bol v roku 1603 vysvätený na kňaza
a od roku 1610 až do smrti bol finančne zabezpečeným rektorom v Albury. Napriek
tomu, že nebol oficiálne vzdelaný v matematike, získal, po osobnom štúdiu a výučbe
druhých, pozíciu ako šikovný učiteľ matematiky. Medzi jeho žiakov patrili aj
matematik J. Wallis (1616 – 1703) a známy architekt Ch. Wren (1632 – 1723).
William Oughtred zomrel 30. júna 1660.
Úspešné matematické pojednania
Pre svojich žiakov napísal učebnicu Kľúč k matematike, ktorá vyšla
latinsky v roku 1631, ale potom aj v ďalších
vydaniach (1648, 1652). V tejto učebnici
usporiadal súdobé matematické poznatky
z aritmetiky aj algebry, opísal indo-arabský
číselný systém a použil na označenie
násobenia znak x (krát) a znak delenia :: (dvojitá dvojbodka).
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Zvláštnu pozornosť si zasluhuje využitie dvoch posuvných logaritmických
stupníc. Oughtred ponúkol lineárne aj kruhové logaritmické stupnice a ich využitie na
matematické operácie. Tieto návrhy (poznané už roku 1620) boli spracované až
v pojednaní z roku 1632. Poznatok sa začal v konštrukcii logaritmického pravítka
využívať až od roku 1650, ale do aktuálnej podoby (aj posuvná ryska) sa zaviedol až
od roku 1850.
V roku 1657 uverejnil William Oughtred spis Trigonometria, v ktorom zaviedol
na označenie trigonometrických funkcií znaky sin, cos. Riešil aj sférické trojuholníky
a vypracoval logaritmické i trigonometrické tabuľky, až na sedem miest.
Zapísaný v histórii
William Oughtred, malý čiernovlasý muž s prenikavým pohľadom, sústredene bádateľsky pracoval vo dne v noci. Farár z Albury sa stal známym matematikom svojej doby v Európe. Traduje sa o ňom, že za vyučovanie matematiky nebral finančnú
odmenu, lebo považoval svoj plat duchovného za dostatočný pre celé jeho pôsobenie. V didaktickej oblasti presadzoval prioritu teórie pred praxou. Odrazom
vtedajšej doby bol aj jeho záujem o alchýmiu a astrológiu.
Dopisoval si aj s význačnými učencami svojej doby. V roku
1653 vyšli jeho návody na vodorovné slnečné hodiny ako
príloha publikácie z rekreačnej matematiky iných autorov
(Etten, Leurechan). Uplatnenie dvoch logaritmických stupníc na operácie násobenia
a delenia čísiel na logaritmickom pravítku zostane trvalou spomienkou na jeho
matematické myšlienkové dielo.
Dušan Jedinák
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