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Allereerst breiden we het abjad systeem uit tot 180, het aantal graden in
een halve cirkel. We vermelden in de tabel ook de namen van de Arabische
letters.

1. Tabel van de getallen 1-91 in abjad notatie

(0) 10 20 30 40 50 60 70 80 90

name i= ya k= kaf `=lam m= mim n=nun s=sin ayn f=fa c= s.ad

(+0) ø ¼ È Ð
	
à � ¨

	
¬ �

+1 a=alif @ ' AK A» B AÓ A
	
K A� A« A

	
¯ A�

+2 b=ba H IK I» IË IÓ I
	
K I� I« I

	
¯

+3 j= jim k m�' m» mÌ m× m�
	
' m�� j« m

	
¯

+4 d=dal X YK Y» YË YÓ Y
	
K Y� Y« Y

	
¯

+5 h=ha è éK é» éË éÓ é
	
K é� é« é

	
¯

+6 w=waw ð ñK ñ» ñË ñÓ ñ
	
K ñ� ñ« ñ

	
¯

+7 z=zay P QK Q» QË QÓ Q
	
K Qå� Q« Q

	
¯

+8 H=h.a h l�' l» lÌ l× l�
	
' l�� i« l

	
¯

+9 T=t.a   ¡� ¡» ¡Ë ¡Ó ¡
	
� ¡� ¡« ¡

	
¯

Honderd: q=qaf=
�

� =100. We schrijven de honderdtallen eerst, dan de

tientallen, dan de eenheden. Bijvoorbeeld 123=qkj = jº
�
¯.

Elke deelnemer kiest twee tabellen uit de volgende vijf. De functie die
wordt getabelleerd is R sin(x) waarbij sin(x) de moderne sinus is, en R de
straal van de cirkel waarin de sinus wordt gedefinieerd (inplaats van de mo-
derne eenheidscirkel). In de tabellen 1 tot en met 4 is R = 60 en wordt
het zestigtallig stelsel gebruikt. In de vijfde tabel is R = 10 en wordt het
decimale stelsel gebruikt.
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1. Afghanistan: sinustabel van al-B̄ırūn̄ı, samengesteld in Ghazni rond
1030. Voor alle kwart graden van 0o15′ tot 90o geeft deze tabel de sinus
R sinx, daarna een verschilfunctie van sinuswaarden voor lineaire interpolatie
(kijk zelf of u kunt vinden welke functie dit is), en daarna een kwart van deze
functie, voor gebruik in kwadratische interpolatie. Hoe deze kwadratische
interpolatie precies werkt is niet helemaal duidelijk.

2. Iran/Oezbekistan: deel van de sinustabel van Ulugh Beg met mede-
werking van de beroemde Iraanse wiskundige Kashani, samengesteld in Samarkand
rond 1420. Het gedeelte dat u uitgedeeld krijgt geeft de sinus voor alle boog-
minuten van 0o tot 9o59′.

3. Marokko: sinustabel van al-Marrakushi, samengesteld rond 1200. Voor
alle kwart graden van 0o15′ tot 90o geeft deze tabel niet alleen de sinus maar
in de volgende kolom ook de “pijl”. De pijl van een boog x is R(1− cosx).

4. Syrië: sinustabel van al-Battān̄ı, samengesteld in Raqqa, rond 900.
De tabel geeft de sinuswaarden voor halve graden, van 0o30′ tot 179o30′,
met gebruikmaking van sin(x) = sin(180 − x). Merk op: het handschrift is
in Spanje of Noord-Afrika geschreven en daardoor wordt het Westarabische
abjad-systeem gebruikt. Dat is bijna hetzelfde als het Oosterse, maar de ver-
schillen zijn: 60=c=sad=�, 90=D=dad= 	

� (is sad met een punt erboven),

en de qaf voor 100 wordt geschreven met maar één punt, dus als
	

¬. Het

handschrift schrijft wat meer puntjes, bijvoorbeeld in 10=ya=ø


, 7=zay= 	P.

5. Turkije: sinustabel van Taqi al-Din, samengesteld in Istanbul rond
1570. Deze tabel is decimaal en geeft de sinus voor elke graad van 1 tot 90,
en ook de verschillen tussen opeenvolgende sinuswaarden (sin(2o) − sin(1o)
enz.), handig voor lineaire interpolatie.
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Opdrachten sinusworkshop:
1. Bekijk eerst de tabel als geheel. Vind de argumenten x en de waarden

R sinx en eventueel de andere functies. Arabische woorden die u niet kunt
lezen kunt u negeren.

2. (niet van toepassing op de tabel van Ulugh Beg) Bekijk de speciale
waarden x = 30 en x = 90 en kijk of de sinuswaarden kloppen. Vergelijk de
sinuswaarde voor x = 45 met de waarde van

√
2 uit de miniworkshop (of als

u tabel 5 heeft met de rekenmachine).

3. Kies een aantal opeenvolgende waarden van x en geef een transcrip-
tie van de sinuswaarde, d.w.z. zet de abjad waarde om in een waarde met
bekende cijfers. In het zestigtallig stelsel kun je kommas en puntkomma ge-
bruiken als in het voorbeeld 1; 24, 51, 10 voor de benadering van

√
2. Omdat

de sinusfunctie op kleine intervallen bijna lineair is, is dit een goede manier
om niet goed leesbare abjad-getallen te gissen.

4. Probeer nu de nauwkeurigheid van de tabel te analyseren. U kunt
hiervoor b.v. de waarden die u in onderdeel 3 gevonden hebt omzetten in
decimaalbreuken en met de waarden vergelijken die de rekenmachine geeft.
Andere mogelijkheid is om wolframalpha.com te gebruiken (gebruik daarbij
eventueel dat x graden gelijk is aan πx/180 radialen).

Op www.jphogendijk.nl/talks/sinus.html komt na de workshop meer in-
formatie te staan.
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