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Predgovor

V pričujočem kratkem gradivu bomo poskusili zbrati in predstaviti čim več
zanimivosti v zvezi z ravninsko krivuljo, ki ji pravimo Dioklova cisoida. V
resnici bi bilo jezikovno bolj prav, da bi ji rekli kisoida, tako kot Čehi in
Slovaki, kajti beseda je starogrškega izvora. Stara grščina namreč ni poznala
glasu ”c”. Sčasoma pa so začeli uporabljati zapis cissoida, kar bi v klasični
latinščini izgovarjali kot kisoida, toda mehčanje v nekaterih evropskih jezikih
je storilo svoje. Nemci jo zapišejo kot Zissoide, Angleži kot cissoid, Francozi
kot cissoïde, Španci kot cisoide, Italijani, Katalonci in Luzitanci kot cissoide,
Madžari cisszoid, Baski kot zisoide, sodobni Grki kot κισσοειδές in še bi
lahko naštevali. Nihče pa pri tem ne pozablja na Diokla, po katerem se
krivulja imenuje. Pojem cisoide se namreč zlahka da posplošiti, tako da v
geometriji nimamo samo Dioklove cisoide. Obstaja na primer Zahradnikova
cisoida, poimenovana po češkem matematiku Karlu Zahradníku (1848–1916),
ki je njega dni služboval na Univerzi v Zagrebu in veliko proučeval algebrske
krivulje.

V gradivu bomo z veseljem tu in tam omenili kakšno starogrško besedo. Za-
hvaljujoč elektronskemu stavljenju besedil v LATEX-u in navodilom [9, 11, 14]
je ni težko zapisati, in sicer z vsemi znaki za pridihe in naglasnimi zname-
nji. Zadnje čase se namreč vse bolj opiramo na besede iz klasične grščine
namesto na latinske, ki so sicer izvedene iz grških, toda prepis izgubi nekaj
starodavnega sijaja [1, 2, 4, 7]. Stara grščina je jezik bogov, kakor se je izra-
zil veliki amaterski raziskovalec Troje (Τροία) in Miken (Μυκήνη), Heinrich
Schliemann (1822–1890).

Evropa je zadnja leta zašla v hudo gospodarsko in finančno, verjetno tudi
v moralno in duhovno krizo in moderna Grčija se je prva znašla v hudi
godlji, malo po svoji, malo po tuji krivdi. Kljub temu ne smemo pozabiti,
da se je ravno na grških tleh pred nekaj tisočletji začela evropska civilizacija.
Tam najdemo prve evropske filozofe, naravoslovce, literarne ustvarjalce in
umetnike. Tam so razvili glasovno pisavo, ki jo še danes uporabljajo, tam
so prirejali prve olimpijske igre, po njihovih božanstvih, polbožanstvih in
junakih se imenujejo nekatere zvezde in ozvezdja in še bi lahko naštevali.
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Dali so nam osnove politične kulture, takšne in drugačne. Iz naziva za staro
grško mestno državico, πόλις, smo dobili besedo politika, iz δῆμος, ljudstvo, in
κρατέω, imam moč in oblast, vladam, pa besedo demokracija. Ne pozabimo,
pri Grkih ne najdemo samo demokracije, ampak tudi tiranijo. Ta beseda pa
izhaja iz besede τύραννος, neomejen vladar, samodržec, samosilnik, trinog.

Zgoraj smo uporabili še nekatere besede grškega izvora. Ime naše celine
Evropa izhaja iz imena Εὐρώπη, feničanske kraljeve hčere, ki jo je po legendi
ugrabil sam Zevs (Ζεύς) v podobi bika (ταῦρος) in jo na svojem hrbtu odpe-
ljal po morju na Kreto (Κρήτη), kjer se je spremenil v svojo pravo podobo. Iz
njunega razmerja se je poleg še dveh otrok rodil kretski kralj Minos (Μίνως).
Etimološko bi besedo Evropa lahko še naprej analizirali. Besede analiza,
geometrija, filozofija, kriza, olimpijski so prav tako grškega izvora. Pravilnost
grških zapisov lahko preverjamo v slovarjih, na primer v [6, 15]. O splošni
grški zgodovini lahko veliko preberemo v številnih zgodovinskih učbenikih,
zahtevni bralec pa naj vzame v roke na primer [5], kjer je razloženo tudi
nekaj najnovejših odkritij in spoznanj.

Marsikoga izvor besed figo briga, kajti tovrstni problem ga ne gane. Takemu
pač ni pomoči. Njemu je beseda zgolj beseda, s katero opleta in se z njenim
izgovorom dela pametnega, ko se mu to zdi potrebno ali pa tudi ne. Avtor je
v mladosti spoznal precej ljudi, ki so se pogosto spraševali, zakaj se nečemu
tako in tako reče. Sčasoma se je za to začel ljubiteljsko tudi sam zanimati.

Če pa bodo v tem delu sprotne skromne jezikovne razlage koga hudo motile,
naj jih preprosto preskoči. V tem smislu je tudi napisano pričujoče gradivo.
Da pa bo branje grških besed potekalo brez zapletov, najprej ponovimo stan-
dardni grški alfabet. Samo 24 črk (γράμματα) ima.

Α α alfa Ι ι jota Ρ ρ ro
Β β beta Κ κ kapa Σ σv ς sigma
Γ γ gama Λ λ lambda Τ τ tav
Δ δ delta Μ μ mi Υ υ ipsilon
Ε ε epsilon Ν ν ni Φ φ fi
Ζ ζ zeta Ξ ξ ksi Χ χ hi
Η η eta Ο ο omikron Ψ ψ psi
Θ θ theta Π π pi Ω ω omega
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Besede alfabet ne uporabljamo slučajno namesto besede abeceda, saj glasu
”c” v prvih treh črkah ne slišimo. Orientalski alfabeti se začnejo precej
podobno: hebrejski z alef, bet, gimel, arabski z alif, ba, ta, armenski z ajb,
ben, gim, gruzinski z an, ban, gan, koptski z alfa, beta, gama, perzijski z
alef, be, pe.

Gradivo je nastajalo v okviru splošnega izbirnega predmeta Zgodovina mate-
matike, ki je v zimskem semestru akademskega leta 2012/2013 potekal na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Predmet je nastal v bolonjski prenovi in smo
ga kot takega izvedli v četrtem letniku. Prvo leto je bilo zanimanje zanj kar
veliko in upam, da bo tako ostalo tudi v bodoče. Prav tako pričakujem, da se
bo kdo v študentskih vrstah odločil napisati diplomski projekt iz zgodovine
matematike in morda kasneje celo magistrsko delo.

Nemškega zgodovinarja matematike, Hansa Wußinga (1927–2011), Univerza
v Leipzigu, so mnogi pogosto spraševali, čemu študirati še zgodovino mate-
matike, saj imajo mnogi ljudje že tako in tako strah pred matematiko in jih
oblije kurja polt, če se samo spomnijo na pisanje testov, domačih in šolskih
nalog, pisnih izpitov iz matematike, izpraševanj pred tablo ter popravnih,
ustnih in drugih izpitov. Odgovor je bil kratek in preprost: ”Ravno zato”.

Navedimo, po Wußingu [16], osnovna vprašanja v zgodovini matematike:

• zgodovina problemov, pojmov, odnosov;

• matematika v povezavi z naravoslovjem in tehniko;

• biografije;

• matematične institucije in oblike organiziranosti;

• matematika kot del človeške kulture;

• matematika in družba;

• matematika kot del splošne izobrazbe;

• zgodovinsko-kritična analiza izvirnih besedil.

Ljubljana, januar 2013 Dr. Marko Razpet
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Problem podvojitve kocke

Že v antiki so se matematiki veliko ukvarjali z raznimi problemi. Nekatere
so elegantno rešili in se njihovim rezultatom še danes lahko samo čudimo,
nekateri pa so bili zanje pretrd oreh, s katerim so zaposlili še mnogo generacij
kasnejših obdobij. Še posebej jim niso šli od rok trije klasični matematični
problemi antike. Tile so bili:

podvojitve kocke, v grščini Διπλασιασμὸς τοῦ κύβου ali deloški problem,
v grščini Δήλιον πρόβλημα;

tretjinjenja kota, v grščini Τριχοτόμηση τῆς γωνίας;

kvadratura kroga, po grško Τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου.

Deloški problem je dobil ime po grškem otoku Delos (Δῆλος) v Egejskem
morju (Αἰγαῖον πέλαγος). V grški mitologiji (μυθολογία) je Delos rojstni kraj
boga Apolona (Ἀπόλλων) in boginje Artemide (῎Αρτεμις). Prebivalce tega
otoka je nekoč doletela huda nesreča – kuga. Kot je bila navada v takih pri-
merih, so Grki prosili Apolonovo preročišče v Delfih (μαντεῖον τῶν Δελφῶν)
za nasvet. Svečenica Pitija (Πυθία), sedeča na trinožniku nad skalno raz-
poko, iz katere se je kadilo, jim je v omami svetovala, da naj doma podvojijo
Apolonov oltar, ki je imel obliko kocke. Pogosto so bili Pitijini odgovori
dvoumni. Delošani (Δῆλιοι) so izdelali novo kocko z dvakrat daljšim robom
kot je bil pri prejšnji, kar je gorje le še povečalo. Podvojiti bi namreč mo-
rali prostornino kocke. Tega pa niso znali. Menda so se obrnili na samega
Platona (423–348) (Πλάτων), ki pa jim je očital, da so kaznovani zaradi za-
nemarjanja matematike (μαθηματική τέχνη), zlasti geometrije (γεωμετρία).
Pisec Plutarh (48–127) (Πλούταρχος) celo poroča, da je Platon dal rešiti
problem (πρόβλημα) Menajhmosu (380–320) (Μέναιχμος ὁ Θρᾷξ), Evdoksu
iz Knida (408–355) (Εὔδοξος ὁ Κνίδιος) in Arhitasu (428–347) (Ἀρχύτας
ὁ Ταραντίνος), ki so problem reševali po svoje, tudi z drugimi mehanskimi
pomagali, ne pa z neoznačenim ravnilom in šestilom, kar je Platon kot ve-
lik idealist zelo grajal. Niso pa kljub vsemu znanju takrat še vedeli, da je
problem z neoznačenim ravnilom in šestilom nerešljiv. Klasične geometrijske
probleme antike omenja tudi Evdem (370–300) (Εὔδημος ὁ ῾Ρόδιος), eden
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prvih zgodovinarjev matematike, ki je med drugim napisal Zgodovino geo-
metrije (Γεωμετρικὴ ἱστορία). Evdemov učitelj je bil sam Aristotel (384–322)
(Ἀριστοτέλης).

Po drugi varianti, za katero je vedel Eratosten (276–195) (᾿Ερατοσθένης ὁ
Κυρηναῖος), pa naj bi Glavku (Γλαῦκος), ki se je nesrečno utopil v vrču medu,
sinu legendarnega kretskega kralja Minosa (Μίνως), arhitekt (ἀρχιτέκτος)
naredil načrt za premajhno grobnico v obliki kocke. Minos mu je ukazal
narediti načrt za dvakrat večjo grobnico, kot se spodobi za kraljevega sina, a
da naj pri tem pazi, da ohrani njeno obliko. Eratosten se je tudi sam ukvarjal
s podvojitvijo kocke in v ta namen izumil mehansko napravo mezolabon
(μεσολαβών), s katero pa Platon ni bil popolnoma nič zadovoljen. Eratosten
je izračunal obseg Zemlje in izumil sito (κόσκινον) za iskanje praštevil.

V gradivu se bomo posvetili samo prvemu problemu, in sicer, kako podvojiti
kocko, to se pravi, kako konstruirati rob kocke, ki ima dvakrat večjo prostor-
nino kot dana kocka. Če ima kocka rob a, potem je njena prostornina a3.
Iskana kocka z robom b ima seveda prostornino b3, želimo pa, da naj velja
relacija b3 = 2a3. To pomeni, da mora veljati relacija b = a 3

√
2. Razmerje

robov je torej iracionalno število 3
√

2. Takega razmerja pa antični matematiki
vsemu svojemu bogatemu znanju navkljub niso uspeli konstruirati evklidsko,
to pomeni samo z neoznačenim ravnilom (κανών) in šestilom (διαβήτης), kar
se v resnici sploh ne da. Zato so pridno še dolgo iskali druge načine in pri-
merna orodja. Eno takih je ravno Dioklova cisoida, ravninska krivulja, ki jo
želimo podrobneje predstaviti.

Po grški mitologiji je šestilo (διαβήτης), žago (πρίων) in lončarsko kolo, tudi
lončarski kolovrat (κεραμεικὸς τροχός), iznašel Talos (Τάλως), tudi Perdiks
(Πέρδιξ), Dajdalov (Δαίδαλος) nečak in vajenec. Dajdal je bil vsestran-
ski mojster, ki pa je v navalu zavisti tekmeca Talosa pahnil z Akropole
(Ἀκρόπολις). Po nekaterih mitičnih razlagah je Talosa gotove smrti za-
dnji hip otela boginja Atena (Ἀθηνᾶ) in ga spremenila v jerebico (πέρδιξ).
Atensko Aresovo (῎Αρης) sodišče Areopag (῎Αρειος πάγος) je zaradi zločina
obsodilo Dajdala, ki pa se je zatekel na Kreto, kjer je kralju Minosu zgra-
dil znameniti Labirint (Λαβύρινθος), kamor so zaprli zloglasnega Minotavra
(Μινώταυρος), ki je bil pol bik pol človek in se je prehranjeval s človeškim
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mesom. Red je naredil šele Tezej (Θησεύς). Mit (μῦθος) o tem je dobro
znan. Torej je celo v grški mitologiji nekaj matematike.

Tretjinjenje kota, to se pravi razdeliti dani kot α na tri enake dele, se prav
tako ne da v splošnem izvesti evklidsko. Trigonometrijska enakost

sin(3t) = 3 sin t− 4 sin3 t

pove, da število sin(α/3) zadošča kubični enačbi

4x3 − 3x+ sinα = 0.

Kubične enačbe so znali reševati šele v obdobju renesanse. Matematik Pi-
erre Laurent Wantzel (1814–1848) je leta 1837 z uporabo algebrske teorije
dokazal, da je v splošnem problem tretjinjenja kota nerešljiv z neoznačenim
ravnilom in šestilom.

Problem kvadrature kroga se ukvarja s tem, kako evklidsko načrtati kvadrat,
ki ima enako ploščino kot dani krog. To bi šlo, če bi bilo število π, to je
razmerje med obsegom in premerom kroga, racionalno število. Šele Johann
Heinrich Lambert (1728–1777) je leta 1761 dokazal, da je število π iracio-
nalno. Leta 1882 je Ferdinand Lindemann (1852–1939) dokazal še več, in
sicer, da je π transcendentno število, kar pomeni, da π ni ničla nobenega
polinoma s celimi koeficienti. S tem je bilo enkrat za vselej dokazano, da je
kvadratura kroga po evklidsko nemogoča.

1 Diokles

Starogrški matematik Diokles (240–180), v grščini Διοκλῆς, se je rodil v
kraju Karist (Κάρυστος) na jugu otoka Evboja (Εὔβοια). Bil je sodobnik
Apolonija (262–190) iz Perge (Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος). O Dioklu je v resnici
malo znanega. Vsekakor pa je bil med prvimi, ki je uporabljal cisoido za po-
dvojitev kocke, in prvi, ki je proučeval odbojne lastnosti parabole. Parabola
je namreč edina krivulja, ki snop vzporednih svetlobnih žarkov zbere v eni
sami točki, v svojem gorišču. Še največ podatkov o Dioklu je ohranjenih v
Evtokijevih komentarjih Arhimedovega dela O krogli in valju (Περὶ σφαίρας
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καὶ κυλίνδρου), kjer Evtokij (480–540) (Εὐτόκιος ὁ Ἀσκαλωνίτης) omenja
Dioklova zažigajoča zrcala (Περὶ πυρείων).

Arhimed (287–212) iz Sirakuz (Ἀρχιμήδης ὁ Συρακόσιος) je bil eden najve-
čjih matematikov in fizikov starega veka. Spomnimo se samo na Arhimedov
aksiom v matematiki in Arhimedov zakon vzgona. Doprsni kip spartanskega
kralja Arhidama III. (vladal 360–338) (Ἀρχίδαμος Γʹ) iz neapeljskega naro-
dnega muzeja pogosto napačno pripisujejo Arhimedu.

Stožnicam, elipsi, paraboli in hiperboli, je dal imena Apolonij iz Perge v
svojem delu v osmih knjigah Stožnice (Κωνικά):

elipsa — ἔλλειψις — primanjkljaj;

parabola — παραβολή — primera;

hiperbola — ὑπερβολή — presežek.

Grki so na Diokla sčasoma pozabili, kakšnih 15 let po letu 1000 pa je islamski
znanstvenik Alhazen spet upošteval Dioklove rezultate in latinski prevodi
Alhazenovih del so okoli leta 1200 dosegli evropske matematike.

Imena stožnic lahko upravičimo tudi zaradi njihovih enačb:

y2 = 2px− (bx/a)2 (elipsa)

y2 = 2px (parabola)

y2 = 2px+ (bx/a)2 (hiperbola)

Pri elipsi nekaj izpustimo, odštejemo, pri hiperboli pa dodamo, prištejemo.
Na sliki 1 so stožnice s skupnim temenom. Prikazana je samo ena veja
hiperbole.

2 Dioklova cisoida

Največkrat pa srečamo Dioklovo ime v zvezi s cisoido, s katero lahko rešu-
jemo problem podvojitve kocke. Geminos (Γεμῖνος ὁ ῾Ρόδιος), ki je živel v 1.
stoletju pred našim štetjem, je najbolj kriv, da cisoido še danes imenujemo po
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Slika 1: Stožnice.

Dioklu. Dioklovo cisoido omenja tudi neoplatonist Proklos Naslednik (412–
485) (namreč Platonov naslednik – Πρόκλος ὁ Διάδοχος) v svojih komen-
tarjih Evklidovih Elementov. Evklid (360–280) (Εὐκλείδης) je zbral skoraj
celotno matematično znanje svojega časa v Elementih (Στοιχεῖα), ki jih se-
stavlja trinajst knjig. Elementi so napisani sistematično z aksiomi (ἀξίωμα),
definicijami, lemami (λῆμμα), izreki in dokazi. O tem je veliko napisanega v
zgodovinski matematični literaturi, na primer v [8, 10, 13].

Dioklovo cisoido so študirali mnogo stoletij kasneje še Pierre de Fermat
(1601–1665), Gilles Personne de Roberval (1602–1675), John Wallis (1616–
1703), René François Walter de Sluse (1622–1685), Christiaan Huygens (1629–
1695) in drugi. Fermat in Roberval sta že znala konstruirati tangento na
Dioklovo cisoido. Ime krivulje cisoida je nastala iz grške besede κισσός, kar
pomeni bršljan, in dopolnila ειδής, kar pomeni v obliki (namreč tistega, kar
stoji pred tem dopolnilom), in prihaja iz besede εἶδος, oblika. Po slovensko
bi ji lahko rekli bršljanka ali kaj podobnega. Težava je v tem, da je to ime
že oddano neki okrasni rastlini in naslovni junakinji neke pravljice.

Do Dioklove cisoide pridemo z naslednjim opisom. Vzamemo krožnico s pre-
merom OA. Imenovali jo bomo osnovna krožnica. V točki A načrtamo na to
krožnico tangento, iz točke O pa narišemo poljuben poltrak, ki seka krožnico
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Slika 2: Podobnost z bršljanovim listom.

v točki B, tangento pa v točki C. Dioklova cisoida je množica točk T , ki
ležijo na vseh takih poltrakovih in so oddaljene od točke O za razdaljo med
točkama B in C (slika 3).

Da bomo laže računali z Dioklovo cisoido, postavimo pravokotni kartezični
koordinatni sistem (σύστημα) Oxy z izhodiščem v točki O, os x izberemo po
premeru osnovne krožnice, os y pa pravokotno na os x v točki O. Premer
osnovne krožnice naj bo |OA| = 2a. Tangenta na osnovno krožnico v točki
A ima enačbo x = 2a, krožnica pa (x− a)2 + y2 = a2. Hkrati pa si mislimo
v isti ravnini še polarni koordinatni sistem s polom v O in polarno osjo
v smeri osi x. Polarni kot ϕ je kot 6 AOC. Enačba krožnice v polarnih
koordinatah je po Talesovem izreku r = 2a cosϕ, enačba tangente nanjo v
točki a pa r = 2a/ cosϕ. Tales iz Mileta (624–546) (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος) je bil
pomemben grški matematik in filozof, predsokratik, eden od sedmih modrih
(οἱ ἑπτά σοφοί). Po definiciji Dioklove cisoide je potem

|OT | = 2a
cosϕ − 2a cosϕ = 2a1− cos2 ϕ

cosϕ = 2a tanϕ sinϕ.
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Slika 3: Nastanek Dioklove cisoide.

S tem pa smo že našli enačbo Dioklove cisoide v polarnih koordinatah:

r = 2a tanϕ sinϕ.

Prehod na pravokotne kartezične koordinate x in y je preprost. Iz relacije
r2 = 2a tanϕ · r sinϕ dobimo z upoštevanjem znanih povezav r2 = x2 + y2,
tanϕ = y/x in y = r sinϕ takoj

x2 + y2 = 2a · y
x
· y = 2a · y

2

x
.

Enačba Dioklove cisoide v implicitni obliki je torej

(x2 + y2)x = 2ay2,
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iz česar spoznamo, da je to algebrska krivulja tretje stopnje. Iz oblike

y2 = x3

2a− x
izvemo, da ima Dioklova cisoida navpično asimptoto x = 2a in ost z vodo-
ravno tangento v točki (0, 0). Beseda asimptota je grškega izvora, nastala
je iz besede ἀσύμπτωτος, kar pomeni nesovpadajoč. Prvi jo je v geometriji
uporabil Apolonij iz Perge. Tri točke so vedno na cisoidi: njena ost in krajišči
tistega premera osnovne krožnice, ki je vzporeden asimptoti. To se pravi
točke (0, 0), (a, a) in (a,−a).

Dioklovo cisoido lahko zapišemo tudi z racionalnimi funkcijami v parame-
trični obliki. Za parameter (παρά + μέτρον) vzamemo kar tangens polarnega
kota: t = tanϕ. Iz relacij

x = r cosϕ = 2a sin2 ϕ, y = r sinϕ = 2a tanϕ sin2 ϕ

dobimo, potem ko vse izrazimo s parametrom t = tanϕ in pri tem upošte-
vamo enakost

1
sin2 t

= 1 + tan2 t

tan2 t
,

racionalna izraza
x = 2at2

1 + t2
, y = 2at3

1 + t2
.

Včasih je koristno vedeti, da velja preprosta relacija med x, y in t:

y = tx.

V antičnih časih še niso poznali celotne Dioklove cisoide, ampak samo tisti del
znotraj osnovne krožnice. Večji del kroga je po obliki spominjal na bršljanov
list. Koliko je to res, bo najbolje presodil bralec sam. Bršljanov je več vrst
in na sliki 24 je primer z listi, ki so še kar podobni liku na sliki 2. Ker je
zimzelena rastlina in ima kljub strupenosti tudi nekatere zdravilne lastnosti,
je bršljan pri ljudeh od nekdaj priljubljen.

Cerkljanski dekan in zdravilec Ivan Mozetič (1889–1971) je debelejšim lju-
dem rad povedal, da obstaja vrsta bršljana, ki raste povsod in ki zelo lajša
tegobe zaradi krčnih žil. Ni ga težko najti, je pa poseben, ker raste vsaj pet
kilometrov od našega prebivališča. Zato se je koristno po možnosti vsak dan
sprehoditi do te čudovite rastline.
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Slika 4: Bršljanovi listi. Foto: Marko Razpet.

3 Ploščina

Ploščino S neomejenega likaD med cisoido y2(2a−x) = x3 in njeno asimptoto
izrazimo z integralom:

S = 2
∫ 2a

0
y dx.

Najprej upoštevamo v zgornjem integralu relacije

x = 2a sin2 ϕ, dx = 4a sinϕ cosϕdϕ, y = 2a tanϕ sin2 ϕ

in dobimo

S = 16a2
∫ π/2

0
sin4 ϕdϕ = 16a2 · 3!!

4!! ·
π

2 = 3πa2.

Ploščina lika je torej enaka trikratni ploščini kroga, s katerim smo definirali
Dioklovo cisoido. Do enakega rezultata sta neodvisno eden od drugega prišla
Fermat in Huygens.

Pojasnimo še zapis n!!. Razlikujemo znak !! za lihimi in za sodimi števili:

1!! = 1, 3!! = 1 · 3, 5!! = 1 · 3 · 5, . . . ,

14



2!! = 2, 4!! = 2 · 4, 6!! = 2 · 4 · 6, . . .

Pri tem je treba sprejeti, da je po definiciji 0!! = 1, podobno kot 0! = 1.

Slika 5: Krivočrtni trikotniki ob Dioklovi cisoidi.

Izračunajmo še dve ploščini, ki sta povezani z Dioklovo cisoido. Ploščina S1

krivočrtnega trikotnika OSP pod cisoido je

S1 = 16a2
∫ π/4

0
sin4 ϕdϕ = a2

4 (3π − 8).

Zato je ploščina S2 krivočrtnega trikotnika OPQ nad cisoido enak

S2 = a2 − a2

4 (3π − 8) = 3a2

4 (4− π).

Ploščina S3 krivočrtnega trikotnika OPQ nad osnovno krožnico je enaka

S3 = a2 − a2π

4 = a2

4 (4− π).

Opazimo, kar je videl že Huygens: S2 = 3S3.
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4 Dolžina loka Dioklove cisoide

Izračunajmo dolžino loka Dioklove cikloide od osti do poljubne točke. Zaradi
simetrije (συμμετρία) je dovolj izračunati lok na zgornji polovici krivulje.
Dolžina `(s) tega loka od osti do točke, ki ustreza parametru s ≥ 0 je

`(s) =
∫ s

0

√
ẋ2 + ẏ2 dt = 2a

∫ s

0

t
√

4 + t2

1 + t2
dt.

Končni rezultat je zapleten:

`(s) = 2a
[√

3 ln
√

4 + s2 −
√

3
(2−

√
3)
√

1 + s2
+
√

4 + s2 − 2
]
.

5 Prostornina rotacijskega telesa

Če lik D zavrtimo za polni kot okoli osi x, dobimo neomejeno telo, katerega
prostornina bi bila

Vx = π
∫ 2a

0
y2 dx = 16πa3

∫ π/2

0
tanϕ sin6 ϕdϕ.

Toda ta integral divergira. Telo torej nima končne prostornine.

Poskusimo še s prostornino telesa, ki ga dobimo z rotacijo lika D okoli osi y:

Vy = 2π
∫ ∞

0
(4a2 − x2) dy.

Tokrat upoštevamo najprej

4a2 − x2 = 4a2(1− sin4 ϕ), dy = 2a(tan2 ϕ+ 3) sin2 ϕdϕ

in po preoblikovanju

2π(4a2 − x2) dy = 16πa3(1 + sin2 ϕ)(3− 2 sin2 ϕ) sin2 ϕdϕ

in nato
Vy = 16πa3

∫ π/2

0
(3 sin2 ϕ+ sin4 ϕ− 2 sin6 ϕ) dϕ.

Torej je

Vy = 16πa3
(

31!!
2!! + 3!!

4!! − 25!!
6!!

)
· π2 = 10π2a3.
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Prostornina vrtenine je tokrat končna: Vy = 10π2a3.

Po Papos-Guldinovem pravilu lahko preprosto izračunamo koordinati (xT , yT )
težišča lika D. Očitno je zaradi simetrije yT = 0. Koordinato xT pa dobimo
iz relacije

2πxT · 3πa2 = 10π2a3.

Težišče lika D je torej v točki (5a/3, 0), kar pomeni na 5/6 premera OA

osnovnega kroga.

Sedaj z lahkoto izračunamo prostornino Vas vrtenine, ki nastane z rotacijo
lika D okoli asimptote Dioklove cisoide. Težišče lika D je oddaljeno od asimp-
tote za 2a− 5a/3 = a/3, zato je po Papos-Guldinovem pravilu

Vas = 2π · a3 · 3a
2π = 2π2a3.

Prostornina torusa, ki ga opiše pri tej rotaciji osnovni krog cisoide, ima prav
tolikšno prostornino V , kar preverimo s Papos-Guldinovem pravilom:

V = 2πa · πa2 = 2π2a3.

To je odkril de Sluse, tudi de Sluze.

Pravilo za računanje prostornin rotacijskih teles pri znani ploščini rotirajo-
čega lika in znani razdalji njegovega težišča od osi rotacije je poznal že ale-
ksandrijski matematik, geometer in filozof Papos (290–350) (Πάππος ὁ Ἀλε-
ξανδρεύς). Pravilo je ponovno odkril Paul Guldin, prvotno Habakuk Guldin
(1577–1643), astronom in profesor matematike v Gradcu in na Dunaju. Pa-
pos je napisal temeljno delo Matematična zbirka, Μαθηματική συναγωγή, v
katerem je zbral praktično celotno znanje takratne matematike.

6 Dioklova cisoida in parabola

Množica pravokotnih projekcij temena parabole na vse njene tangente je
Dioklova cisoida. To trditev bomo v nadaljevanju tudi brez težav preverili.
Ker imenujemo pravokotno projekcijo točke na premico nožišče te točke na
tej premici, lahko na kratko rečemo, da je cisoida nožiščna krivulja parabole
glede na njeno teme.
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Podobno definiramo podoido krivulje glede na dano točko. Podoida krivu-
lje je množica zrcalnih slik dane točke čez vse tangente krivulje. Podoida
parabole glede na njeno teme je tudi cisoida.

Nožiščni krivulji pravijo tudi pedalna krivulja. Pridevnik pedalna pride iz
rodilnika pedis latinskega samostalnika pes, kar pomeni noga. Vendar so
izrazi v jezikih različni: v angleščini pedal curve, v nemščini Fußpunktkurve,
v francoščini podaire, v italijanščini in španščini podaria, v poljščini podera.
Kaže, da so nekateri vzeli za osnovo rodilnik ποδός grškega samostalnika
πούς, kar tudi pomeni noga.

Slika 6: Dioklova cisoida kot nožiščna krivulja parabole.

Zaradi enostavnosti vzemimo parabolo y2 = −2px, kjer je p > 0 njen para-
meter. Teme parabole je v točki O(0, 0). Na paraboli izberimo poljubno
točko T (s, t). Velja relacija t2 = −2ps. Ordinato t, ki je poljubno realno

18



število, bomo vzeli za parameter. Enačba tangente na parabolo v točki T in
pravokotnice nanjo skozi točko O sta:

ty = −px− ps, y = tx

p
.

Presečišče P obeh premic, torej nožišče točke O na tangenti parabole, je v
točki s koordinatama

x = pt2

2(p2 + t2) , y = t3

2(p2 + t2) .

Z uvedbo parametra τ z relacijo t = pτ dobimo

x = pτ 2

2(1 + τ 2) , y = pτ 3

2(1 + τ 2) .

To pomeni, da je nožiščna krivulja parabole res Dioklova cisoida, ki ima ost v
temenu parabole, asimptota cisoide pa je vodnica parabole, saj zgornji enačbi
ustrezata parametričnima enačbama cisoide za a = p/4 (slika 6). Osnovna
krožnica dobljene cisoide ima premer p/2.

Dioklova cisoida je še v neki drugi povezavi s parabolo. Je namreč ovojnica,
envelopa ali, morda marsikomu zveni nenavadno, ogrinjača krožnic skozi teme
dane parabole s središči na njej. Vzemimo parabolo y2 = −2px, kjer je
p > 0 njen parameter, in točko (s, t) na njej. Velja torej relacija t2 = −2ps.
Krožnica s središčem v točki (s, t) skozi teme parabole ima očitno enačbo

(x− s)2 + (y − t)2 = s2 + t2.

Ko izločimo parameter s, dobimo enoparametrično družino krožnic:

F (x, y, t) =
(
x+ t2

2p

)2

+ (y − t)2 − t4

4p2 − t
2 = 0.

Ovojnico dobimo, če zgornjo enačbo odvajamo po parametru t in nato iz zvez

F (x, y, t) = 0, ∂F
∂t

(x, y, t) = 0

izrazimo s parametrom t koordinati x in y. Najprej z odvajanjem dobimo:

2
(
x+ t2

2p

)
t

p
− 2(y − t)− t3

p2 − 2t = 0.

19



Iz obeh enačb pridemo spet do parametrične krivulje

x = pt2

p2 + t2
, y = t3

p2 + t2

in z uvedbo parametra τ z relacijo t = pτ še

x = pτ 2

1 + τ 2 , y = pτ 3

1 + τ 2 .

Ovojnica je res Dioklova cisoida z osnovno krožnico premera p. Njena asimp-

Slika 7: Dioklova cisoida kot ovojnica krožnic.

tota je vzporedna z vodnico parabole in je toliko oddaljena od njenega temena
kot je vodnica parabole oddaljena od svojega gorišča.

7 Dioklova cisoida in kardioida

Poiščimo nožiščno krivuljo cisoide

x = 2at2
1 + t2

, y = 2at3
1 + t2
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glede na točko C(c, 0). Za odvod in s tem smerni koeficient k tangente na
cisoido v točki T , ki ustreza parametru t, hitro najdemo izraz

k = dy

dx
= ẏ

ẋ
= t(t2 + 3)

2 .

Enačba tangente na cisoido v točki T je potem

y − 2at3
1 + t2

= t(t2 + 3)
2

(
x− 2at2

1 + t2

)
.

Pravokotnica nanjo skozi točko C(c, 0) pa je

y = − 2
t(t2 + 3)(x− c).

Za presečišče P obeh premic najdemo po daljšem računu:

x = 2(at6 + 3at4 + 2c)
(1 + t2)2(4 + t2) , y = 2t((c− 2a)t2 + 3c)

(1 + t2)2(4 + t2) .

Brez težav pa od tod dobimo:

lim
t→0

(x, y) = (c, 0), lim
t→∞

(x, y) = (2a, 0).

Vse nožiščne krivulje torej potekajo skozi presečišče asimptote cisoide z ab-
scisno osjo. Primer za c > 2a je načrtan na sliki 8.

Oblika in način obnašanja nožiščne krivulje glede na cisoido sta odvisna od
parametra c. Poglejmo, kako je s skupnimi točkami, ki jih imata cisoida in
njena nožiščna krivulja glede na točko (c, 0). Ker morata x in y iz enačbe
dobljene nožiščne krivulje zadoščati enačbi cisoide y2(2a−x)−x3 = 0, dobimo
enačbo za t:

(at4 + 2at2 − c)2(at4 − at2 + 2c) = 0.

Diskriminanta prvega faktorja je 4a(a+ c), drugega pa a(a−8c). Prvi faktor
da realne korene za c > 0. Obe krivulji se dvakrat dotakneta za c > a/8. Pri
c = a/8 se krivulji štirikrat dotakneta, pri 0 < c < a/8 se dvakrat dotakneta
in štirikrat sekata.

Za c > 2a nožiščna krivulja cisoide na splošno spominja na kardioido (slika
8. Nožiščna krivulja cisoide ima tedaj ost v točki (2a, 0). Na novi krivulji
doseže abscisa največjo vrednost v točki C(c, 0).
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Slika 8: Dioklova cisoida in njena nožiščna krivulja (c > 2a).

Za c = 2a ima cisoida nožiščno krivuljo v parametrični obliki

x = 2a(t6 + 3t4 + 4)
(1 + t2)2(4 + t2) , y = 12at

(1 + t2)2(4 + t2) .

Krivulja poteka skozi točko C(2a, 0), kjer ima za tangento asimptoto cisoide
in obenem ost. Krivulja se dotika cisoide v točkah

(2a(3−
√

3)/3,±2a
√

6/3
√

3
√

3− 5).

Z vzporednim premikom dobljene krivulje za 2a v smeri osi x z relacijama
x̄ = x− 2a, ȳ = y in nato z zrcaljenjem prek osi y dobimo krivuljo (slika 10)

x̄ = 6at2(t2 + 3)
(1 + t2)2(4 + t2) , ȳ = 12at

(1 + t2)2(4 + t2) .

Ploščino S lika, ki ga ta krivulja ograjuje, izračunamo po formuli

S = 1
2

∫ ∞
−∞

(
x̄
dȳ

dt
− ȳ dx̄

dt

)
dt
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Slika 9: Dioklova cisoida in njena nožiščna krivulja (c = 2a).

in po poenostavitvi ter z upoštevanjem simetrije nazadnje najdemo rezultat

S = 216a2
∫ ∞

0

t2 dt

(1 + t2)2(4 + t2)2 = πa2

2 ,

torej polovico ploščine osnovnega kroga cisoide. Za polarni radij % točke
(x̄, ȳ) takoj dobimo

% =
√
x̄2 + ȳ2 = 6a|t|

(1 + t2)
√

4 + t2
,

za polarni kot ψ pa

cosψ = (3 + t2)|t|
(1 + t2)

√
4 + t2

, sinψ = 2 sign(t)
(1 + t2)

√
4 + t2

, cotψ = t(3 + t2)
2 .
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Pri tem je sign(t) = 1 za t > 0, sign(t) = −1 za t < 0 in sign(0) = 0. Zato
lahko izrazimo % = 3at sinψ. Ker nam uspe izraziti t s polarnim kotom ψ s
Cardanovo formulo

t = 3
√

cot(ψ/2)− 3
√

tan(ψ/2),

lahko krivuljo zapišemo tudi v polarnih koordinatah:

% = 3a sinψ( 3
√

cot(ψ/2)− 3
√

tan(ψ/2)), −π/2 ≤ ψ ≤ π/2.

Slika 10: Premaknjena in prezrcaljena nožiščna krivulja (c = 2a).

Posebno zanimiv primer dobimo za c = 8a. Nožiščna krivulja Dioklove ciso-
ide je tedaj prava kardioida

x = 2a(t4 − t2 + 4)
(1 + t2)2 , y = 12at

(1 + t2)2 ,

ki ima ost v točki (2a, 0), največjo absciso pa doseže v točki C(8a, 0). S
cisoido se dotika v točkah (4a/3,±4a

√
2/3)). Če sedaj naredimo preprosto
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vzporedni premik te krivulje v smeri osi x z relacijama x̄ = x − 2a, ȳ = y,
dobimo

x̄ = 6a(1− t2)
(1 + t2)2 , ȳ = 12at

(1 + t2)2 .

Za polarni radij % točke (x̄, ȳ) imamo

Slika 11: Dioklova cisoida in njena nožiščna krivulja (c = 8a) – kardioida.

% =
√
x̄2 + ȳ2 = 6a

1 + t2
,

za polarni kot ψ pa

cosψ = x̄

%
= 1− t2

1 + t2
, sinψ = ȳ

%
= 2t

1 + t2
.

Ker je
1 + cosψ = 1 + 1− t2

1 + t2
= 2

1 + t2
,

lahko končno zapišemo enačbo krivulje v polarnih koordinatah:

% = 3a(1 + cosψ).

To pa je, kot vemo, res enačba kardioide v polarni obliki. V našem primeru
je njena ploščina enaka 27πa2/2. Kardioida je nekoliko podobna znaku za
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srce, zato ji pravimo tudi srčnica. Ime izhaja iz grščine, kjer pomeni καρδία
srce. Ime je krivulji dal Giovanni Francesco Mauro Melchiorre Salvemini
di Castiglione (1704–1791) leta 1741. Dolžino kardioide je prvi izračunal
Philippe de La Hire (1640–1718) leta 1708, kar je bilo v tistih časih že lep
uspeh.

Za 0 < c < 2a dobimo precej zavozlane krivulje, za c ≤ 0 pa imajo podolgo-
vato kapljasto obliko (sliki 13, 14).

Slika 12: Dioklova cisoida in njena nožiščna krivulja (c = a).

Za c = a dobimo krivuljo

x = 2a(t6 + 3t4 + 2)
(1 + t2)2(4 + t2) , y = 2at(3− t2)

(1 + t2)2(4 + t2) ,

ki se dotika cisoide v točkah

(a(2−
√

2),±a
√

10
√

2− 14)

in ima izrazito ost v točki (2a, 0) in sama sebe seka v točki (a, 0).

Za c = 0 ima nožiščna krivulja parametrični enačbi

x = 2at4(t2 + 3)
(1 + t2)2(4 + t2) , y = − 4at3

(1 + t2)2(4 + t2) .

S cisoido ima skupno njeno ost in točki (2a/5,±a/5) (slika 13).

26



Slika 13: Dioklova cisoida in njena nožiščna krivulja (c = 0).

Slika 14: Dioklova cisoida in njena nožiščna krivulja (c < 0).

8 Katakavstike Dioklove cisoide

Katakavstika krivulje je ovojnica odbitih žarkov danega snopa žarkov, ki
padajo na to krivuljo. Žarki lahko padajo na krivuljo iz neke točke v končnosti
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ali pa vzporedno v dani smeri.

V grščini izraža beseda καυστικός nekaj, kar je v zvezi z ognjem in gorenjem,
na primer vrel ali ognjen. Zloglasna beseda holokavst je istega izvora. Z
dodajanjem grške besedice κατά, kar pomeni med drugim spodaj, dol ali
nasproti, je nastala beseda katakavskika. Izraz katakavstika je med prvimi
uporabljal Jakob Bernoulli (1654–1705) leta 1693.

Poznamo tudi diakavstike, pri katerih obravnavamo ovojnice lomljenih žarkov
na krivulji oziroma njihovih premic nosilk. Grška besedica διά pomeni skozi,
preko. Katakavstike in diakavstike skupaj imenujemo kavstike.

Oglejmo si katakavstiko Dioklove cisoide, ko nanjo padajo žarki vzporedno
z njeno simetralo. Žarek, ki pade na cisoido v točki T pri parametru t, se
tu odbije po odbojnem zakonu. Če ima tangenta na cisoido v točki T glede
na njeno geometrijsko os naklonski kot α, ima odbiti žarek glede na isto os
naklonski kot 2α. Iz parametrizacije cisoide

x = 2at2
1 + t2

, y = 2at3
1 + t2

dobimo

tanα = t(t2 + 3)
2 , tan(2α) = 4t(3 + t2)

(2− 3t− t3)(2 + 3t+ t3) .

Enačba premice nosilke odbitega žarka v točki T je potem

y − 2at3
1 + t2

= 4t(3 + t2)
(2− 3t− t3)(2 + 3t+ t3)

(
x− 2at2

1 + t2

)
.

Če odpravimo ulomke in enačbo preuredimo, dobimo enoparametrično dru-
žino premic v obliki:

F (x, y, t) = (t6+6t4+9t2−4)(y(t2+1)−2at3)−4t(t2+3)(2at2−x(t2+1)) = 0.

Ovojnico družine v parametrični obliki dobimo po ustaljenem postopku tako,
da iz sistema

F (x, y, t) = 0, ∂F
∂t

(x, y, t) = 0
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Slika 15: Katakavstika Dioklove cisoide glede na žarke, vzporedne z njeno
osjo.

izrazimo x in y kot funkciji parametra t. V našem primeru dobimo:

x = −at
2(t2 − 1)(t6 + 10t4 + 25t2 + 24)

6(1 + t2)3 , y = 8at3(t4 + 3t2 + 3)
3(1 + t2)3 .

Za novo krivuljo dobimo strmino njene tangente

k = dy

dx
= ẏ

ẋ
= 4t(t2 + 3)

(2− 3t− t3)(2 + 3t+ t3) .

Vidimo, da ima ost z vodoravno tangento v točki (0, 0). Ima pa tudi dvojno
navpično tangento pri

t = ±( 3
√√

2 + 1− 3
√√

2− 1).

Zanimivo je pogledati katakavstiko Dioklove cisoide glede na žarke, ki nanjo
padajo iz točke (8a, 0). Naklonski kot β premice skozi točki (8a, 0) in T ter
naklonski kot α tangente na cisoido v točki T sta dana z relacijama

tan β = − t3

3t2 + 4 , tanα = t(t2 + 3)
2 ,
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kar dobimo po kratkem računu. Naklonski kot γ odbitega žarka pa se izraža
preprosto: γ = 2α − β. Naklonski koeficient odbitega žarka izrazimo z
adicijskim izrekom za funkcijo tangens:

tan γ = 2 tanα− tan β(1− tan2 α)
1− tan2 α + 2 tanα tan β .

Po krajšem računu dobimo:

tan γ = t(t2 − 3)
3t2 − 1 .

Enačba premice nosilke odbitega žarka v točki T je potem

y − 2at3
1 + t2

= t(t2 − 3)
3t2 − 1

(
x− 2at2

1 + t2

)
.

Če odpravimo ulomke in enačbo preuredimo ter okrajšamo, spet dobimo

Slika 16: Katakavstika Dioklove cisoide glede na žarke iz točke (8a, 0).

enoparametrično družino premic v obliki:

F (x, y, t) = 4at3 + t3x− 3t2y − 3tx+ y = 0.

Ovojnico družine v parametrični obliki dobimo kot v prejšnjem primeru tako,
da iz sistema

F (x, y, t) = 0, ∂F
∂t

(x, y, t) = 0
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izrazimo x in y kot funkciji parametra t. V tem primeru dobimo nadvse
preprosto:

x = 4at2(1− t2)
(1 + t2)2 , y = 8at3

(1 + t2)2 .

Dobljena krivulja poteka skozi točko (0, 0), strmina njene tangente pa se
izraža s

k = dy

dx
= ẏ

ẋ
= t(t2 − 3)

3t2 − 1 .

Krivulja ima ost z vodoravno tangento v točki (0, 0), ima pa še dve vodoravni
tangenti, navpično tangento ter dvojno navpično tangento. Strmina k je
namreč enaka 0 pri t = 0 in t = ±

√
3, prek vseh meja pa gre pri t = ±1/

√
3

in t→ ±∞.

Za polarni radij % točke (x, y) takoj dobimo

% =
√
x2 + y2 = 4at2

1 + t2
,

za polarni kot ψ pa

cosψ = x

%
= 1− t2

1 + t2
, sinψ = y

%
= 2t

1 + t2
.

Ker je
1− cosψ = 1− 1− t2

1 + t2
= 2t2

1 + t2
,

lahko končno zapišemo enačbo krivulje v polarnih koordinatah:

% = 2a(1− cosψ).

To pa je, kot vemo, enačba kardioide v polarni obliki. Katakavstika Dioklove
cisoide glede na žarke iz točke (8a, 0) je torej kardioida, ki ima ploščino
6πa2, kar je dvakrat toliko kot je ploščina območja D med cisoido in njeno
asimptoto.

9 Podvojitev kocke z Dioklovo cisoido

Poglejmo, kako pridemo do 3
√

2-krat daljše daljice od dane daljice dolžine b.
Konstruiramo Dioklovo cisoido z osnovno krožnico premera b = 2a tako, kot
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kaže slika 17. Skozi točko O konstruiramo na osnovno krožnico tangento, na
kateri označimo točko M , ki je od točke O oddaljena 2b. Skozi točki M in
A konstruiramo premico, ki cisoido seka v točki B, nato pa še premico skozi
točki O in B, ki asimptoto seka v točki C. Potem je |AC| = b 3

√
2.

Slika 17: Dioklova cisoida in 3
√

2.

To najlaže dokažemo tako, da zapišemo enačbo cisoide in premice skozi točki
M in A:

y2(b− x) = x3, y = 2(b− x).

Njuno presečišče je točka B s koordinatama

xB = 2b
2 + 3
√

2
, yB = 2b 3

√
2

2 + 3
√

2
.
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Premica skozi točki O in B ima enačbo

y = yB
xB
x = x

3
√

2.

Asimptoto cisoide seka v točki z ordinato b 3
√

2. Očitno lahko s premico skozi
točki O in B podaljšamo katerokoli daljico 3

√
2-krat.

Starogrški matematiki še niso poznali koordinatnega sistema in algebrskega
zapisa krivulj, zato so si pomagali z razmerji, ki so jih dobro obvladali. Kon-
strukcija daljice c, ki je po dolžini med daljicama a in b tako, da a, c, b sesta-
vljajo kratko geometrijsko zaporedje, jim ni delala težav, saj mora veljati:

c

a
= b

c
= λ.

Takoj dobimo
λ2 = b

a
, c =

√
ab.

Geometrijska konstrukcija z neoznačenim ravnilom in šestilom pa je tudi
enostavna. Načrtamo samo pravokotni trikotnik s hipotenuzo a+b, pri čemer
si pomagamo s polkrogom nad njo, in tisto višino v nanjo, ki jo deli na odseka
a in b (slika 18). Po višinskem izreku je v =

√
ab.

Slika 18: Kratko geometrijsko zaporedje a, c, b.

Pri iskanju kratkega geometrijskega zaporedja a, c, d, b se pa zatakne. Veljati
mora namreč

c

a
= d

c
= b

d
= λ.
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Takoj sicer dobimo

λ3 = b

a
, c = 3

√
a2b, d = 3

√
ab2,

toda konstrurati c in d samo z neoznačenim ravnilom in šestilom pa na splošno
ne znamo. Za b = 2a je λ = 3

√
2 in c = a 3

√
2. Verjetno je Diokles izumil svojo

cisoido ravno zato, da bi na povsem nov način premagal to težavo. Poglejmo
na kratko, kako.

Načrtajmo samo tisti del Dioklove cisoide, ki leži znotraj svoje osnovne kro-
žnice, in označimo točke tako, kot kaže slika 19. Središče polkroga je S. Po
definiciji Dioklove cisoide je |OP | = |AC| in posledično |OF | = |BE| ter
|OE| = |BF |. Potem zlahka vidimo, upoštevaje lastnosti podobnih trikotni-
kov, da veljajo relacije:

|OE|
|EP |

= |OF |
|CF |

= |CF |
|BF |

= |DE|
|OE|

.

Iz tega sledijo relacije
|OE|
|EP |

= |DE|
|OE|

= |OF |
|DE|

,

iz katerih lahko sklepamo, kot smo videli zgoraj, da

|EP |, |OE|, |DE|, |OF | = |BE|

sestavljajo kratko geometrijsko zaporedje. Za |BE| = 2|EP | dobimo |OE| =
|EP | 3

√
2. Označimo x = |OE|, y = |EP | in a = |OS|. Potem je |EB| = 2a−x

in po višinskem izreku za pravokotni trikotnik OBD še |ED|2 = x(2a − x).
Iz relacije x/y = |ED|/x še enkrat dobimo enačbo cisoide v pravokotnih
kartezičnih koordinatah:

y2 = x3

2a− x.

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko še na en način konstruiramo daljico,
ki je 3

√
2-krat daljša od dane. Polmer SR razpolovimo, nato pa iz točke B

skozi razpolovišče Q potegnemo poltrak, ki seka cisoido v točki P . Tedaj je
|BE| = 2|EP | in s tem |OE| = |EP | 3

√
2.

Ker je strmina premice skozi točki O in P glede na premer OB enaka 1/ 3
√

2,
lahko s faktorjem 3

√
2 geometrijsko pomnožimo katerokoli dolžino (slika 20).
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Slika 19: Kratko geometrijsko zaporedje |EP |, |OE|, |DE|, |BE|.

Slika 20: Še ena konstrukcija razmerja 3
√

2.

10 Zrcaljenje Dioklove cisoide na krožnici

Točka T ∗ je zrcalna točka točke T glede na krožnico polmera R, če ima
dve lastnosti: T in T ∗ ležita na istem poltraku s krajiščem v središču O

krožnice in pri tem velja relacija |OT | · |OT ∗| = R2. Pravimo, da je T ∗

nastala z zrcaljenjem točke T na krožnici. Točke na krožnici se prezrcalijo
vase, točke zunaj krožnice se prezrcalijo v notranjost, točke v notranjosti
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pa v zunanjost krožnice. Neskončno oddaljena točka se prezrcali v središče
krožnice, središče pa v neskončno oddaljeno točko. Vse to se dogaja v ravnini
krožnice. Zrcaljenje na krožnici preslika premice v krožnice ali premice, prav
tako pri tem iz krožnice lahko nastane krožnica ali premica. Premico kot
zrcalno sliko vedno dobimo, ko zrcalimo krožnico ali premico, ki potekata
skozi središče krožnice kot zrcala. Zrcaljenje na krožnici ohranja kote med
krivuljami. Dotikajoče se krivulje zrcaljenje na krožnici preslika v dotikajoče
se krivulje.

Če ima v izbranem pravokotnem kartezičnem koordinatnem sistemu Oxy

krožnica enačbo x2 + y2 = R2 in T koordinati (x, y), potem ima zrcalna
točka T ∗ koordinati

u = R2x

x2 + y2 , v = R2y

x2 + y2 .

S kompleksnimi števili z = x+ iy in w = u+ iv bi lahko zapisali na kratko:
w = R2/z̄. Obratna transformacija je prav taka:

x = R2u

u2 + v2 , y = R2v

u2 + v2 .

V kompleksni obliki: z = R2/w̄. Zaradi obratne vrednosti v kompleksnih
izrazih pogosto namesto zrcaljenje na krožnici rečemo tudi inverzija na kro-
žnici. V polarnih koordinatah ima zrcaljenje na krožnici še posebno eno-
stavno obliko:

% = R2

r
, r = R2

%
.

Pri tem je r =
√
x2 + y2, % =

√
u2 + v2.

Poglejmo, kaj nastane z zrcaljenjem cisoide r = 2a tanϕ sinϕ na taki kro-
žnici. Za prezrcaljeno krivuljo dobimo:

% = R2

2a tanϕ sinϕ = R2 cosϕ
2a sin2 ϕ

= R2%

2a ·
% cosϕ
%2 sin2 ϕ

= R2%

2a ·
u

v2 .

Nazadnje dobimo enačbo iskane krivulje:

v2 = R2

2a · u.

To je enačba parabole s parametrom p = R2/4a. Parabola ima teme v točki
(0, 0) in gorišče v točki (R2/8a, 0) (slika 21).
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Slika 21: Zrcaljenje Dioklove cisoide na krožnici s središčem v osti.

Asimptota cisoide, ki ima v polarni obliki enačbo r = 2a/ cosϕ se prezrcali v
krivuljo, ki ima v polarni obliki enačbo % = R2 cosϕ/2a, kar ni nič drugega
kot krožnica s polmerom R2/4a, s središčem na simetrali cisoide in skozi
njeno ost in skozi teme dobljene parabole. Ker se radij dobljene krožnice
ujema s parametrom dobljene parabole, je ta krožnica pritisnjena krožnica
parabole.

Poglejmo si še zrcaljenje Dioklove cisoide

x = 2at2
1 + t2

, y = 2at3
1 + t2

na svoji osnovni krožnici. To je krožnica s polmerom a in središčem v točki
(a, 0). Z vzporednim premikom cisoide in krožnice v smeri abscisne osi za
a v negativni smeri in z zrcaljenjem na krožnici in nazadnje z vzporednim
premikom dobljene krivulje v smeri abscisne osi za a v pozitivni smeri dobimo
v parametrični obliki:

x = 2at2(2t2 − 1)
4t4 − 3t2 + 1 , y = 2at3

4t4 − 3t2 + 1 .

Dobljena krivulja poteka skozi točki (0, 0) in (a, 0), strmina njene tangente
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pa se izraža s
k = dy

dx
= ẏ

ẋ
= t(4t4 + 3t2 − 3)

2(2t4 − 42t2 + 1) .

Slika 22: Zrcaljenje Dioklove cisoide na njeni osnovni krožnici.

Krivulja ima ost z vodoravno tangento v točki (0, 0), ima pa za nameček še
dve navpični dvojni tangenti, navadno navpično tangento in dve vodoravni
tangenti (slika 22).

11 Kotaljenje parabole po paraboli

Kotaljenje krivulj po krivuljah ni vedno preprost problem. Domače so nam
cikloide, epicikloide in hipocikloide, ki so dobro obdelane v [12]. Že kotaljenje
parabole po premici pa nam dela težave. Več o tovrstnih problemih najdemo
že v [3], pa tudi v novejših delih.

Vzemimo mirujočo parabolo y2 = −2px, po kateri se brez drsenja zakotali
njej skladna parabola y2 = 2px, kjer je p > 0 parameter obeh parabol.
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Opazujemo teme kotaleče se parabole. Na začetku se paraboli dotikata v
točki (0, 0). Zanima nas, katero krivuljo opiše teme. Na začetku se paraboli
dotikata v točki (0, 0).

Uporabili bomo splošni princip, kako priti do parametričnih enačb krivulje,
ki jo opiše izbrana točka na kotaleči se krivulji. Delo poteka elegantno s
kompleksnimi števili v ravnini Oxy. Točkam (x, y) priredimo kompleksna
števila z = x + iy, krivulje pa opišemo s kompleksnimi funkcijami realnega
parametra t. Mirujoča krivulja naj ima enačbo z = f(t), kotaleča se na
začetku pa z = r(t). Če so izpolnjeni pogoji

r(0) = f(0), r′(0) = f ′(0), |r′(t)| = |f ′(t)| 6= 0 za vsak t,

potem točka r0 na kotaleči se krivulji opiše krivuljo

z(t) = f(t) + (r0 − r(t))
f ′(t)
r′(t) .

V našem primeru izberemo

Slika 23: Dioklova cisoida kot sled temena kotaleče se parabole po njej skladni
paraboli.

f(t) = − t
2

2p + it, r(t) = t2

2p + it, r0 = 0.
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Dobimo:
z(t) = − t

2

2p + it−
(
t2

2p + it

)
· −t+ pi

t+ pi
.

Ko izločimo realni in imaginarni del, dobimo iskano krivuljo:

x = pt2

p2 + t2
, y = t3

p2 + t2
.

Z uvedbo parametra τ = t/p dobimo Dioklovo cisoido v parametrični obliki:

x = pτ 2

1 + τ 2 , y = pτ 3

1 + τ 2 .

Njena osnovna krožnica ima premer p.

Definirali smo že podoido krivulje grede na dano točko. Podoida krivulje ni
nič drugega kot množica zrcalnih slik dane točke čez vse tangente krivulje.
Podoida parabole glede na njeno teme je cisoida. Na sliki 23 opazimo, da
imata v vsaki legi paraboli skupno tangento v točki A. Kotaleča se parabola
je zrcalna slika mirujoče čez tangente slednje. Podoida parabole glede na
njeno teme je Dioklova cisoida, ker je nožiščna krivulja parabole (slika 6)
glede na njeno teme Dioklova cisoida. Podoido dobimo iz nožiščne krivulje z
raztegom glede na teme mirujoče parabole za faktor 2.

Slika 24: Dioklova cisoida kot podoida parabole.

Na tak način bi lahko obravnavali tudi kardioido kot podoido krožnice glede
na izbrano točko na njej. Kardioida je zato tudi epicikloida, ker nastane kot
sled točke krožnice, ki se brez drsenja kotali po enako veliki mirujoči krožnici.
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12 Newtonova konstrukcija Dioklove cisoide

Študiju Dioklove cisoide se je pridružil tudi sam Isaac Newton (1643–1727).
Njegova konstrukcija je osnovana na lastnosti, ko jo bomo sedaj opisali.
Cisoida naj bo dana v pravokotnem kartezičnem koordinatnem sistemu Oxy

Slika 25: Newtonova konstrukcija Dioklove cisoide.

parametrično v obliki
x = 2at2

1 + t2
, y = 2at3

1 + t2
,

kjer je a polmer njene osnovne krožnice. Na cisoidi izberemo poljubno točko
F , ki jo določa parameter t, načrtamo pa še premico x = a in označimo
točko A(−a, 0) (slika 25). Krožnica s polmerom a in središčem v točki F
seka premico x = a v dveh točkah razen v primeru F = O. Od točke A
najbolj oddaljeno presečišče označimo z G. Zrcalno sliko točke G glede na
točko F označimo z G′. Seveda je |GG′| = 2a. Če izračunamo koordinate
točk G in G′, dobimo

G(a, 2at), G′
(
a(3t2 − 1)

1 + t2
,
2at(t2 − 1)

1 + t2

)
.

Kratek račun nato pokaže, da veljata relaciji:

|AG′| = 2a|t|, |AG| = 2a
√

1 + t2.
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Ker očitno velja še relacija

|AG′|2 + |GG′|2 = |AG|2,

je trikotnik AG′G pravokoten.

Slika 26: Orodje za konstrukcijo Dioklove cisoide. Foto: Marko Razpet.

Zato lahko hitro izdelamo zasilno orodje za konstrukcijo Dioklove cisoide.
Na risalno desko učvrstimo ravnilo, katerega rob predstavlja premico x = a.
Nato vzamemo pravokotni trikotnik in dolžino prve katete proglasimo za 2a,
na njej označimo sredino F . Na razdalji 2a od roba ravnila označimo točko
A, kjer zabodemo tanko iglo. Trikotnik premikamo tako, da njegovo oglišče
G drsi ob ravnilu, druga kateta pa ob igli. Sredina F prve katete se pri tem
giblje po cisoidi. Brez težav narišemo tisti del Dioklove cisoide, ki ustreza
parametru 0 ≤ t ≤ 1.

13 Ukrivljenost in evoluta Dioklove cisoide

Za Dioklovo cisoido v parametrični obliki

x = 2at2
1 + t2

, y = 2at3
1 + t2
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smo že izračunali strmino k njene tangente in diferencial loka d`:

k = t(3 + t2)
2 , d` = 2a|t|

√
4 + t2

1 + t2
dt.

Ukrivljenost κ krivulje je po definiciji naglica spreminjanja naklonskega kota
α njene tangente vzdolž loka:

κ = dα

d`
= d arctan k

d`
= d arctan k

dt
· dt
d`
.

Po krajšem računu dobimo:

κ = 3
a|t|(4 + t2)

√
4 + t2

.

Evoluta krivulje je množica središč pritisnjenih krožnic te krivulje. Priti-
snjena krožnica dane krivulje ima z njo skupno točko, tangento in ukrivlje-
nost. Polmer pritisnjene krožnice krivulje v točki je obratna vrednost ukri-
vljenosti krivulje v tej točki. Obstajajo enačbe evolut. Evoluto krivulje pa

Slika 27: Evoluta Dioklove cisoide.

lahko poiščemo tudi kot ovojnico normal te krivulje. Za Dioklovo cisoido je
enačba normale v točki, ki ustreza parametru t:

y − 2at3
1 + t2

= − 2
t(3 + t2)

(
x− 2at2

1 + t2

)
.
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Z odpravo ulomkov in preureditvijo lahko to enačbo zapišemo v obliki

F (x, y, t) = 2x+ t(3 + t2)y − 2at2(2 + t2) = 0.

Do ogrinjače te enoparametrične družine pridemo tako, da x in y izrazimo iz
sistema enačb

F (x, y, t) = 2x+ t(3 + t2)y − 2at2(2 + t2) = 0,

∂F

∂t
(x, y, t) = (1 + t2)(3y − 8at) = 0.

Za Dioklovo cisoido dobimo

x = −at
2(6 + t2)

3 , y = 8at
3 .

To je evoluta Dioklove cisoide v parametrični obliki. Z izločitvijo parametra
t dobimo

4096a3x+ 9y2(3y2 + 128a2) = 0.

To je algebrska krivulja četrte stopnje.

14 Tangente na Dioklovo cisoido

Dioklova cisoida v parametrični obliki

x = 2at2
1 + t2

, y = 2at3
1 + t2

ima enačbo tangente v točki, ki ustreza parametru t:

y − 2at3
1 + t2

= t(3 + t2)
2

(
x− 2at2

1 + t2

)
.

Po odpravi ulomkov in preureditvi dobimo še enostavnejšo obliko tangente:

t(3 + t2)x− 2(y + at3) = 0.

Zanima nas, koliko tangent na cisoido lahko postavimo skozi dano točko
T (ξ, η). Veljati mora enačba

t(3 + t2)ξ − 2(η + at3) = 0,
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ko jo preoblikujemo v

(2a− ξ)t3 − 3ξt+ 2η = 0.

Če je 0 ≤ ξ ≤ 2a in η = 0, imamo za t tri rešitve in s tem tri tangente:

t1 = 0, t2 =
√

3ξ
2a− ξ , t3 = −

√
3ξ

2a− ξ .

Med tangente štejemo tudi cisoidino simetralo, tangento v njeni osti. Za
ξ ≥ 2a, η = 0 ali ξ < 0, η = 0 je edina rešitev t = 0 in tangenta na cisoido je
samo ena, in sicer njena simetrala.

Za ξ = 2a in η 6= 0 je t = 2η/3ξ in tangenta je spet samo ena. Koordinati x0

in y0 dotikališča se izražata celo racionalno s ξ in η:

x0 = 8aη2

9ξ2 + 4η2 , y0 = 16aη3

3ξ(9ξ2 + 4η2) .

V preostalih primerih, ko točka T ni na asimptoti cisoide, ξ 6= 2a, in η 6= 0,
imamo opravka s pravo enačbo tretje stopnje za t:

t3 − 3ξ
2a− ξ t+ 2η

2a− ξ = 0.

Njena diskriminanta D je:

D = −108 (2a− ξ)η2 − ξ3

(2a− ξ)3 .

Od nje je odvisno, ali so koreni realni ali kompleksni.

Diskriminanta kubične enačbe t3 + 3pt+ 2q = 0 je, kot vemo iz algebre, izraz
D = −108(q2 + p3). Pri tem sta p in q realna koeficienta. Če je D < 0, ima
enačba en realen koren, če je D > 0 tri različne realne korene, če pa je D = 0
in p in q nista hkrati nič, sta med tremi koreni dva enaka, če pa je p = q = 0,
pa so vsi trije koreni med seboj enaki 0.

Očitno je za točke T v notranjosti območja D med cisoido in njeno asimptoto
diskriminanta negativna in zgornja kubična enačba ima tri različne korene
za vse točke T tega območja in s tem iz take točke obstajajo tri tangente na
cisoido.
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Slika 28: Tangente na Dioklovo cisoido.

Za točke T zunaj območjaD, brez cisoide in njene asimptote, je diskriminanta
pozitivna in kubična enačba ima samo en realni koren, cisoida pa le eno
tangento skozi točko T .

Če je točka T na cisoidi, ima kubična enačba dve različni rešitvi in cisoida
skozi T dve tangenti. Če je T ost cisoide, pa le eno, simetralo cisoide.

Za sliko 28 smo izbrali T (a, a/2) v območju D. Ustrezna kubična enačba je

t3 − 3t+ 1 = 0,

ki ima lepe korene

t1 = 2 cos(2π/9), t2 = −2 cos(π/9), t3 = 2 sin(π/18).
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Izražajo se s koti 40◦, 20◦, 10◦, ki se jih ne da načrtati z neoznačenim ravnilom
in šestilom. Po Viètovem pravilu je vsota teh korenov 0, produkt pa −1.
Koordinate ustreznih točk A,B,C pa se izražajo zelo zapleteno.

Slika 29: Konstrukcija tangente na Dioklovo cisoido.

Prav tako se z lahkoto da konstruirati tangento na cisoido v dani točki
T (x, y). Brez škode za splošnost naj bo y > 0. Izračunamo dolžino ustre-
zne subtangente s, to je dolžino daljice med presečiščem C tangente, ki ima
strmino k, s simetralo cisoide in točko D(x, 0). Dobimo rezultat

s = y

k
= 4at2

(1 + t2)(3 + t2) .

Iz abscise x = 2at2/(1 + t2) izrazimo t2 = x/(2a − x). Nazadnje imamo
formulo za subtangento

s = x(2a− x)
3a− x .

Sedaj si pomagamo s točko A(3a, 0). Konstruiramo premico skozi to točko
in skozi presečišče P osnovne krožnice cisoide s pravokotnico skozi simetralo
cisoide. Pravokotnica skozi točko P na premico skozi A in P seka simetralo
cisoide v točki C, ki skupaj s točko T določa iskano tangento. Da je to res,
preverimo z uporabo znanega višinskega stavka v pravokotnih trikotnikih
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OBP in CAP , kjer je x = |OD|, 2a− x = |DB|, 3a− x = |DA|, s = |CD|,
kar je razvidno na sliki 29. Zato velja |DP |2 = s(3a − x) = x(2a − x), kar
nedvomno utemeljuje opisano konstrukcijo tangente na cisoido v točki T .

Za konec

Navedli in utemeljili smo nekaj postopkov, s katerimi pridemo do Dioklove
cisoide, in nekaj načinov, kako iz Dioklove cisoide dobimo druge krivulje. Pri
tem smo uporabili različna matematična orodja, v veliko pomoč pa nam je
bilo računalniško orodje GeoGebra, s katero smo lahko besedilo tudi primerno
likovno opremili. Dioklova cisoida je dobila ime po starogrškem matematku

Slika 30: Ta bršljanov in Marjetica. Foto: Bojan Tavčar.
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Dioklu in po bršljanu. Listi in vejice te rastline pa so zelo primerni tudi
kot dodatki pustnim šemam in velikonočnim butaram, saj označujejo prihod
pomladi. Znamenita Laufarija v Cerknem ima številne like, od katerih ima
vsak neki pomen. Med njimi je tudi Ta bršljanov, ki je dobil ime po bršljanu,
iz katerega je skrbno izdelana njegova obleka. Bršljana po naših gozdovih in
razvalinah ne manjka.

S prijaznim, veselim in nasmejanim obrazom Ta bršljanov izraža prihod po-
mladi. V rokah nosi bršljanovo vejico. Vsako leto pred pustom obleko izdelajo
znova, pri čemer porabijo od osem do deset tisoč bršljanovih listov. Ta br-
šljanovega spremlja Marjetica, ki tudi s svojim vedrim obrazom in osebno
garderobo predstavlja pomlad. Nosi zeleno obleko, ki jo krasijo cvetovi mar-
jetic (30).

Klasične grščine se avtor pričujočega dela uradno sploh ni učil in se oprošča za
vse napake, ki jih je v svoji nevednosti prizadel v besedilu zapisanim grškim
besedam. Da pa jih lahko pišemo tudi v LATEX-u, pa je izvedel na svoja stara
leta. Zato lahko konča s Homerjevim (῞Ομηρος) verzom iz Odiseje (III, verz
497):

Δύσετό τ΄ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί.

Sonce je šlo v zaton, vsa pota zagrinjajo sence.

(Prevod: A. Sovrè)

Avtor se zahvaljuje kolegu dr. Milanu Hladniku za temeljit pregled gradiva.
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